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In dankbare herinnering aan 

Aleida Maria Wynanda Bloemen - Schothorst 

Lidy 

echtgenote van 

Benny Bloemen 

Lidy werd geboren op 29 oktober 1944 in Hasselo. 
Na een kortstondige ziekte is ze veel te vroeg op 8 
mei 2005 overleden. Op 12 mei hebben we haar 
tijdens de Uitvaartplechtigheid in de St. Jozefkerk 
te Noord Deurningen voor het laatst in ons midden 
gehad, waarna we haar ter ruste hebben gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Lidy groeide op in een gezin van 7 kinderen. 
Ze leerde Benny kennen in 1962 en trouwden op 
23 juli 1970. De eerste jaren woonden ze s13men in 
een stacaravan , waar op 12 september 1972 
Raymond werd geboren. 
Later verhuisden ze naar de Veldweg, waar 
Maureen op 27 januari 1974 werd geboren en 
Chantal op 12 april 1975. 
Vele jaren heeft ze hier met veel plezier gewoond, 
ondertussen was ze druk met haar gezin en altijd 
buitenshuis werkzaam, waarvan de laatste jaren 
met veel plezier bij Marga, Jan en de kinderen. 

In 1999 werd ze oma, waar ze nog jaren heeft 
genoten van haar kleinkinderen Sanne, Femke en 
Lynn. 
In februari 2002 verhuisden ze naar Duitsland, 
waar ze in een mooie boerderij kwamen te wonen 
en hoopten samen oud te worden . Lidy was snel 
gewend in Duitsland mede dankzij haar gastvrije 
buren. Gastvrij was ze zelf ook. Ze stond altijd 
voor iedereen klaar, altijd belangstellend naar 
anderen en niets was haar teveel. 
Lidy was een bijzondere lieve vrouw, klaagde nooit 
en kon echt genieten van de kleine dingen in het 
leven. Ze mocht graag buiten aan het werk zijn of 
even lekker in het zonnetje zitten. 
Begin maart gingen pa en ma met vrienden een 
weekje naar 09stenrijk. Ze kwam terug met wat ze 
zelf dacht een 'griepje '. Al snel kwamen we erach
ter dat het veel erger was. 
Nu, amper 8 weken later is ze er al niet meer. 
We kunnen het niet bevatten . 

Lieve ma, we missen je en zullen je nooit vergeten. 
Ma bedankt .. . 

Hartelijk dank voor de blijken van medeleven, tij
dens de ziekte en na het overlijden van Lidy. 

Benny 
Raymond en Annemarie 
Maureen en Jan 

Sanne, Femke, Lynn 
Chantal en Christiaan 


