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Dankbaar en vol 

goede herinneringen 
denken wij terug aan 

Aleida Gesina 
V oorbuis-Tijbuis 

weduwe van 
Gerardus Bernardus 

Voorhuis 

Zijweráge6orm op 3 maart 1932 te Langt'lleen. 
J{a een fangáurilJe zie~ is zij (1f)tt(den op 

28 o~o6er 2002 te 'Tu66ergen. J{a een pfeclitige 
Viwaartmis in tfe J{. <Pancratius~te Çeesteren 
op 2 1WW1116er tf. 0.11. ne66en wij liaar /.icliaam ter 

IUSte gef.eoá 6ij 11atfer op net ~ -1(, ~f afdáar. 

Als jongste kind werd ma geboren in Langeveen, 
in een gezin met 7 kinderen waarvan er 4 op 
jeugdige leeftijd overleden. Kort na haar geboorte 
stierf haar moeder en werden de kinderen elders 
ondergebracht Ma had een fijne jeugd bij de 
familie Broenink in Langeveen. Op 26 juli 1961 
trouwden pa en ma en nam ze de zorg op zich 
voor haar schoonouders tot oma in 1962 overleed 

en opa in 1967. Pa en ma kregen samen 6 kinderen. 
Erg verdrietig waren ze toen hun 2' kind kort na de 
geboorte overleed. Thuis was het altijd gezellig, 
iedereen was welkom, vooral vakantie- en 
pleegkinderen had ze graag om haar heen. Ze ging 
ook graag weg, even koffiedrinken bij familie of 
buren. 's Avonds waren haar kaart en bingoavonden, 
waar ze veel plezier in had. Ondanks haar slechte 
gezondheid kon ze samen met pa genieten van hun 
kleinkinderen en vond ze het altijd leuk als ze weer 
eens op bezoek kwamen. Jammer genoeg kon ze de 
geboorte van haar 9° kleinkind niet meer meemaken. 
Sinds 2 jaar was zij woonachtig in het Woon- en 
Zorgcentrum "de Eeshof' te Tubbergen, waar ze met 
veel plezier woonde en leefde en door het personeel 
liefdevol werd verpleegd. Ma was opgelucht dat ze 
het H. Sacrament der Zieken heeft ontvangen en dat 
ze veel steun en kracht uit haar geloof mocht halen. 
In het bijzijn van haar zoon is zij in vrede 
ingeslapen. 

Rust zacht lieve moeder en oma. 

Voor uw blijken van medeleven na haar overlijden 
zeggen wij u oprecht dank. 

kinderen en kleinkinderen 

Geesteren (Ov.), 28 oktober 2002 
Vinckenweg 60 




