


Dankbare herinneoing aan 

ALEIDA MARIA VAN OS 

weduwe van Johannes Martinus Knegt 

Geboren te Emmen, 10 oktober, 1901 , over
leed zij in het verzorgingstehu,is "De Blee
rinck", 7 juli 1980. Op vrijdag 11 jul,i werd de 
plechtige Uitvaartmis gevierd in de paro
chiekerk te Erica, waarna begrafenis op het 
R.K. kerkihof aldaar. 

'n Kor,te kennisgeving . 'n Kort bericht. Zo 
staa,t het op papier. Koud . Zakelijk: geboren 
1901; overleden 1980. Maar daartussen ligt 
een lang mensenleven van lief en leed, van 
vallen en opstaan, van voor- en tegenspoed. 
Het leven van een moeder met een goed 
hart. Iets wat bijzonder opvalt in moeder's 
leven was haar geest van arbeidzaamheid. 
Wat heeft deze vrouw gewerkt! Wat heeft 
deze moeder verzet! vrouwenwerk; mannen
werk. In hu,is, op het land. Onvermoeibaar. 
Van de vroege mor,gen tot de late avond. Ze 
was sterk. Nooit ziek. Ziek zijn kon niet. 
Daar had ze geen tijd- voor. Ook niet om 
kwaad te doen. Bij al het werk was moeder 
bezorgd voor haar gez in: als vader en de 
kinderen het maar goed maakten. Daarb ij 
stond ze klaar voor anderen. Ze was pre
sent waar hulp nodig was en waar ze hulp 
kon bieden. Ze vie l in. Ze nam over. Dat 
hebben haar kinder,en en kleinkinderen wel 

bijzonder ervaren. Ze vond het fijn voor de 
"pappies" te kunnen zorgen. 
En als je nu zoekt naar het geheim van haar 
onbaatzuchtigheid en zei/vergeten leven, moet 
je de oplossing zoeken in haar geest van ge
loof en gebed. "Ik kan alles in God die mij 
versterkt", ze,i de Apostel Paulus. Met Hem 
is een mens to-t grote dingen in staat. Dan 
kun je de wereld beschamen. 
En zo heeft moeder een kostba,r,e erfenis 
achter,gelaten van een deugdzaam leven, waar 
we God heel dankbaar voor moeten zijn. 
Toen moeder over de 70 raakte begon het 
gesukkel en de aftakeling . Ze had veel pijn 
en ongemak. Dat moet een groot kruis voor 
haar gewees't zij,n. Ze moest verpleegd wor
den in "De Bleerinck". Ze ontving het Sa
crament van de zieken. Ze was klaar voor 
de komst van de Heer: over weinig zijt ge 
trouw geweest, over veel zal Ik U aanstellen, 
kom binnen in de vreugde van uw Heer". 
Een ware verlossing. God zij dank. 

Voor uw blijken van belangstell,ing, meeleven 
en gebed zeggen wij U hartelijk dank. 

De ki,nder,en, kleinkinderen 
en achterkl,einkinderen. 




