
De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen. 

En ied'reen vindt het heel gewoon, 
dat zij weer bladeren krijgen. 

We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien; 
zo heeft de aarde ons geleerd, 
dat ál wat sterft zal bloeien. 

(T. Hermans) 

Dankbare herinnering aan 

ALEIDA GEZINA TIETHOF 

weduwe van Johannes Hendrikus Odink 

Zij werd geboren te Lonneker op 29 augus· 
tus 1905. Gesterj<t door het H. Sacrament 
der zieken, is zij in 't Kleyne Vacrt te En· 
schede in de Vrede van Christus overleden 

op 1 mei 1983. 

Het sterven van onze goede moeder en lieve 
oma doet ons niet enkel pijn: wij zijn ook 
dankbaar, dat God haar verlost heeft uit 
haar lijden. 
Haar dochter en schoonzoon en vooral ook 
haar twee kleinkinderen vormden haar gro· 
te bezit, naar wie al haar aandacht uitging. 

Maar daarnaast had zij ook altijd oog voor 
andere mensen. Alles kon zi.i missen voor 
'n ander en steeds was zij erop uit haar me
demens terzijde te staan. 
Zeer actief was zij nog in het Dr. Ariënste· 
huis, waar zij zich zo gelukkig voelde. 
Daarom viel het haar zo zwaar, dat zij plot· 
selinu ernstig gehandicapt werd en in het 
verpfeegtehuis moest worden opgenomen. 
Hoewel zij zich ook daar steeds dankbaar 
toonde voor de zorg aan haar besteed. 
Toen zij ervaarde, dat zij niet beter werd, 
ging zij steeds verlangen naar de dood, ter· 
wijl zij tegelijk haar kracht zocht in de H. 
Communie en in haar liefde tot Maria. 
Juist toen de meimaand was begonnen, die 
toegewijd is aan de Moeder Gods, heeft God 
haar grote verlangen ingewilligd. 
Dankbaar voor alle liefde en zorg, die wij 
wederkerig aan elkaar mochten schenken, 
vertrouwen wij, dat Maria haar nu zal op· 
wachten aan de hemelpoort en zij de vreug· 
de zal ontvangen van het eeuwige Paasfeest. 

Goede moeder, lieve oma: 
rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en 
ter gedachtenis aan haar. 

Erna en Ben, Erik en Arjan 




