
Ter nagedachtenis aan 

Aleida Gezina Poorthuis 

weduwe van Antoon Wichink 
eerder weduwe van Johan Volmer 

Leida werd geboren te Overdinkel op 30 de
cember 1910 en ze is overleden op 28 septem
ber 1997 in het ziekenhuis in Almelo. Op 2 
oktober 1997 is ze begraven op het R.K. Kerk
hof te Haarle. 

Moeder was een moedige doorzetter. In de cri
sisjaren werkte ze al op zeer jeugdige leeftijd in 
de textielfabrieken in Gronau en Enschede. In 
de oorlogsjaren bood ze met haar man Johan 
Volmer in hun boerderij in Enschede onderdak 
aan onderduikers, terwijl het rond het huis we
melde van Duitse bezetters. Met een schillen
mand op haar fiets reed ze door de stad om te 
waarschuwen tegen razzia's. 
Een slepende ziekte velde haar eerste man. Ja
renlang ging ze dagelijks naar het ziekenhuis en 
verzorgde ze daarnaast vijf kinderen en de 
boerderij. Ze hield van gezelligheid, zoals kaar
ten en andere spelletjes en televisie kijken. 
Ze hertrouwde in Haarle met Antoon Wichink 
om haar gezin een nieuwe toekomst te geven. 
Ze maakte er snel vrienden, genoot van de 
nieuwe kinderen en kleinkinderen en de boer
derij. 

Moeder was een gelovige, ruimdenkende 
vrouw, die haar kinderen graag zoveel mogelijk 
vrijheid en vertrouwen gaf. 
Hoe angstig ze ook was voor ziekte en lijden, 
toch gedroeg ze haar eigen lijdensweg met 
kracht, moed en opgewektheid, waaraan we als 
kinderen altijd een voorbeeld zullen nemen. 
'Oh, het geet wel', hoorden we haar steeds 
zeggen, zelfs toen het praten nauwelijks nog 
ging. 
Dankzij de goede verzorging in zorgcentrum De 
Blenke in Hellendoorn had ze daar nog een 
paar fijne jaren. Ze genoot van het vele bezoek 
van familie, vrienden en oude buren, met wei
nig woorden, maar gebaren en blikken zeiden 
evenveel. 
Met haar laatste krachten vocht ze tot het uiter
ste tegen het onverbiddelijk naderende einde. 
Uiteindelijk, op zondagmorgen, toen iedereen 
bij haar was, sliep ze vredig in. 

Moeder bedankt. 

DANKBETUIGING 
Hartelijk dank voor de vele blijken van medele
ven bij het overlijden van onze moeder en oma. 
Wij hopen dat u aan haar blijft denken als een 
goede vriendin. 

De kinderen Volmer en Wichink 




