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Herinner mij 
niet in sombere dagen 

in de stralende zon 
herinner mij 

hoe ik was, toen ik alles nog kon 

In liefdevolle herinnering aan 

Aleida Maria Hendrika Snijders 
weduwe van Bernardus Johannus Tiehuis 

Lida werd geboren in Almelo op 15juni 1933. 
Ze is overleden op 30 augustus 2013, 

gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 
in het verpleeghuis 'Het Meulenbelt', waar ze 

de laatste jaren van haar leven liefdevol werd verzorgd. 

Moeder was iemand die midden in het moderne leven 
stond. Ze was maatschappelijk betrokken. Ze las elke 
dag de krant en vormde zich over alle gebeurtenissen 
een eigen mening. Ze was ruim 30 jaar actief lid van het 
Dames- en Herenkoor van de St. Egbertuskerk/Elisaparochie 
en verzorgde jarenlang de bloemen in de St. Egbertuskerk. 
Ze onderhield veel sociale contacten. Daarnaast was ze 
de spil van het gezin. Alles draaide om haar man Bernard 
en drie kinderen Henrie, Rene en Marijke. Later stond ze 
altijd klaar om op de kleinkinderen te passen en genoot 
ze van hun aanwezigheid. Ze was trots op haar familie en 
hield van gezelligheid. 
Ze heeft in haar leven mooie tijden gekend, maar ook 
tegenslagen. Na de dood van haar man Bernard , 
die ongeneeslijk ziek was, had ze moeilijke jaren. 

Het gemis was erg groot. Hierdoor ging ze na een aantal 
jaren naast haar dochter Marijke wonen en zoon 
Henrie ging het ouderlijk huis bewonen. Dit heeft haar goed 
gedaan. Moeder heeft aan de Bornerbroeksestraat haar 
draai goed gevonden en pakte het leven weer op. Dank
zij haar eigen auto en haar eigen woning kon ze nog veel 
ondernemen, hoewel het gemis van haar man nooit over 
is gegaan Helaas kreeg mama dementie, waardoor ze de 
laatste jaren van haar leven in verpleeghuis 'Het Meulenbelt' 
heeft doorgebracht en waar ze liefdevol werd verzorgd. 
In alle fasen van haar leven is ze enorm gastvrij geweest: 
iedereen kon bij haar binnen lopen , nooit was er eentje 
teveel. Als je op bezoek kwam, stond ze je op te wachten 
met verse koffie en zwaaide ze je later persoonlijk uit. 
Naast de vele goede herinneringen die we aan haar 
hebben , zal dat vertrouwde beeld ons altijd bijblijven . 

Mama, jij bond de familie samen, zo lang als je kon. 
Het afscheid valt ons heel zwaar, 

maar we gunnen je nu de rust die je hebt verdiend. 
Bedankt voor je goede zorgen en liefde, 

wat hebben wij geluk gehad dat jij onze moeder wasJ 
Oma, je was geweldig. 

We zullen je hartelijkheid en gezelligheid missen. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens de dementie en 
na het overlijden van onze lieve mama en oma bedanken 
wij u hartelijk. 

Henrie en Jannette, Marijke 
Lieke, Robbert en Milou, Britt, Max, Thorn 

Almelo, 4 september 2013 


