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Moeder zijn is alles geven, 

zorg en lijden, liefde en leven. 
Moeder zijn is alles derven, 

alles .... en tevreden sterven. 

In dankbare herinnering aan 

Aleida Brilhuis - Maathuis 
weduwe van 

Bernard Brilhuis 

Ze werd geboren op 17 juli 1915 te Reutum en is 
op 6 mei 2007 overleden te Weerselo. 
Na de Uitvaartviering op 1 O mei 2007 hebben we 
haar bij pa te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Weerselo . 

Ze groeide op in een gezin van vier kinderen , 
waarvan zij de oudste was . Al op jonge leeftijd 
moest zij naast haar eigen betrekking ook de 
zorg voor het gezin op zich nemen. 

Na haar huwelijk met pa ging ze in Lemselo 
wonen. Naast de zorg voor de kinderen hadden 
ze bij de smederij ook een winkel , waar ze met 
hartelust haar werk kon doen. In 1975 overleed 
haar man en moest ze alleen verder. 

In die tijd heeft ze ook nog op latere leeftijd haar 
rijbewijs gehaald en kon ze met haar autootje 
overal naar toe. Enkele jaren later is ze naar de 
aanleunwoning in Weerselo gegaan, waar ze 
ruim 26 jaar heeft gewoond. 

In Weerselo genoot ze van de uitstapjes én fiets
tochten van het Ouderencontact, waarvan ze ook 
bestuurslid was. 
Ook was ze bij de dansgroep en hielp ze bij het 
verzorgen ván het parochieblad. 
Ze was een trouwe luisteraar van de kerktelefoon. 
Vol belangstelling volgde ze ook de verrichtingen 
van de kinderen , klein- en achterkleinkinderen . 

Na haar 90e verjaardag ging haar gezondheid 
achteruit en het laatste half jaar was heel moeilijk 
voor haar. Tot het laatst heeft ze in de aanleun
woning kunnen blijven wonen, alwaar ze op zon
dagmorgen rustig is ingeslapen. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze zorgzame 
moeder, oma en overgrootmoeder. 

Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen 


