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In dankbare herinnering aan 

Aleida Antonia Theresia 
Zwijnenberg-Perik 

(Lida) 

sinds 12 november 2002 weduwe van 
Bernardus Gerhardus Zwijnenberg 

Zij werd geboren op 16 februari 1929 
te Lonneker en overleed op 23 december 2003 

te Enschede. 

Na de Eucharistieviering in de Mariakerk 
hebben wij haar begeleid 

naar de Westerbegraafplaats in Enschede. 

Hierbij willen wij u hartelijk danken 
voor uw belangstelling en medeleven 

bij het overlijden van onze lieve moeder 
en oma. 

Kinderen 
en kleinkinderen 

Ma werd 7 4 jaar geleden geboren in Lonneker. Zij 
groeide op tezamen met drie broers en vier zussen. 

Voor ma kwam het gezin altijd op de eerste plaats. 
Voor pa waar zij 42 jaar mee getrouwd was, was zij 
altijd een lieve en zorgzame vrouw. Haar kinderen en 
kleinkinderen, waar zij een echt voorbeeld voor was 
en ook altijd een voorbeeld voor zal blijven, waren 
haar oogappeltjes en haar grote trots. 

Samen met pa stond ma voor velen klaar. Oppassen 
op de kleinkinderen, samen met Mirjam boodschap
pen doen en vele familie bezoekjes afleggen. Ook 
haar zorgzaamheid en geduld, zal ons altijd bij blij
ven. Verder tekenden haar vooral haar rustige uitstr
aling en haar bescheidenheid. Ma kon uren vullen 
met het breien van truien voor de kinderen en de 
klein kinderen en ondertussen fanatiek soap-series 
kijken. 

Vorig jaar november overleed pa, ma's grote steun 
en toeverlaat. Dat ze pa moest missen viel haar, 
ondanks de steun die ze van ons kreeg ontzettend 
zwaar. "Het gemis van pa slijt niet maar wordt alleen 
maar erger" zei ze pas nog. De dinsdag voor kerst 
gaf haar hart het op. Bestaat een gebroken hart 
echt? Ma kan nu kerst vieren bij pa, voor ons blijft de 
leegte. Wij hebben echter het volste vertrouwen dat 
ze nu bij papa is. Dat is onze troost. 

Rust zacht lieve mama en oma, wij zullen je nooit 
vergeten. 


