


Ma werd op Allerheiligen 1918 geboren in 
De Lutte als Aleida Tijhuis , ook wel " Smids 
Lei s ke" genoemd e n is overleden op Drie 
Koningen 2007 te Oldenzaal. In 1935 ging ze 
werken bij de kruidenierszaak van Roesthuis op 
het Hooiland in Oldenzaal. Daar leerde ze pa 
kennen en dat leidde tot hun huwelijk in 1949. 

Naast het moeder zijn van vijf kinderen heeft zij 
tot haar zestigs te levensjaar de VIVO
kruidenierszaak gedreven. Toen pa echter in 1975 
overleed was het plezier voor haar verdwenen en 
heeft ze de winkel vaarwel gezegd. 

Ze was graag onder de mensen. Tot haar tachtigste 
deed ze vrijwilligerswerk voor de KeSa (Kerk en 
Samenleving) waarbij zij mensen bezocht die dit 
op prijs stelden . 

Ze kon ook goed alleen zijn. Dan vermaakte ze 
zich met het lezen van kranten en boeken en het 
doen van de noodzakelijke dingen in en rond het 
huis. 

Het verlengen van haar rijbewijs was voor haar 
altijd spannend. Maar het lukte elke keer weer en 
tot voor drie weken reed ze nog steeds met haar 
auto door Oldenzaal. 

Ze had altijd wat te doen. Altijd een vo lle 
weekagenda. 

De laatste tijd echter namen de kwaaltjes toe en 
werden de dagelijkse bezigheden haar een beetje 
teveel. Sinds kort was ze zich aan het oriënteren 
op een mogelijke verhuizing naar de Scholtenhof. 

Ma was de spil van de familie, altijd positief en 
oprecht. Ze klaagde zelden, bleef altijd vrolijk en 
was altijd belangstellend voor het wel en wee van 
de kinderen en kleinkinderen. Iedereen kon altijd 
op haar steun rekenen. En elk op onze eigen 
wijze steunden wij haar. 

Ze vond het fijn als de kinderen en kleinkinderen 
op bezoek kwamen. Dit gevoel was wederzijds. 
Voor alle kinderen en kleinkinderen stond de deur 
altijd wagenwijd open en iedereen voelde zich thuis. 

Wij zijn dankbaar voor de tijd die ze bij ons mocht 
zijn 

Ma, oma, oma-oma, we missen je ... 

Je moeder blijft je moeder 
zo veilig en vertrouwd 
Je wilt haar niet graag missen 
omdat je van haar houdt 
Maar opeens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan 
Je gevoel zegt, dat het goed is 
maar in je ogen blinkt een traan 

Wij willen u allen bedanken voor het door u 
getoonde medeleven. 


