


In liefde en dankbaarheid bliiven wij verbonden met 

. ALEIDA JOHANNA VELDSCHOLTE 
echtgenote van 

Theodorus Hendrikus Stephanus Pleijhuis 

Zij werd 29 augustus 1?15 in de gemeente Losser 
geboren en slier(, gesterkt door het Sacrament van 
de ziekenzalving. 19 maart 1976 te Oldenzaal. B,j 
haar U,tvaart op 22 maart d.a.v. hebben w ij de 
Eucharistie gevierd, gelovend dat ieder mens door 
ziJn lijden en dood heen Christus zal volgen in zijn 
verriJztnis. f-'aar lichaam hebben we te rusten ge· 
legd op het kerkhof van Oldenzaal. 

Lies leefJe gelukkig met haar man. Zij deden alles 
samén, lei,lden voor elkaar en konden d.Mrom de 
tegenslagen, die in elk leven vo.;,rkomen, samen in 
1,cfde verwerken. 
Eenvoudig van hart en diepgP.lovig trokken zij iedere 
zondag naar de kerk om God te danken en zi1n ,e· 
~en te vragen voor de komende d1gen. 
Gezond van lichaam, sterk van inborst kon zij veel 
van het leven verwachten. 
211 hield v.;n planten en bloemen en de v~rzorging 
van de voortuin was haar lust en h;,ar leven. 
Spo, tie.f van aard, r,enoot ZIJ van de vrije n.1tuur 
en was een vaste bezoekster van het zwembad. 
Plotseling overviel haar een ernstige z,ekte. Opge· 
nomen in het ziekenhuis werd het duidelijk, dat zij 
niet meer van haar ziekbed zou opstaan. 
8111 en gelukkig, dat zij in de eigen in tieme sfeer 
van haar huis kon terugkeren. werd zij de laatste 
maanden vol lielde en toewijding verzorgd door 
haar man. Zienderogen ging ZIJ achter u,t. tevreden 
en dankbaar voor alle altentoes die zij ontvmg. 

In een vroei::e morgen, op het feest van St. Jozef. 
de pairoon van de stervenden. werd zij uit haar 
lijden verlost. Voor haar werd het Pasen en zij leeft 
nu voort met ha1r verrezen Christus bij God. 
Wij begrijpen niet veel van d it l ijden en sterven, 
maar aanvaarden dit grote verlies, wetend dat de 
goede God ook dit sterven heeft opgenomen in 
Zijn grote o lan. 

Lieve Lies. wij willen ie bedanken voor je liefde 
en je goede zorg. Je goedheid en opgewektheid. 
je diep 1:eloof en je eerlijke levensopvatting zullen 
ons sterken op onze verdere tocht dovr dit leven. 

Onze gebeden zullen je vergezellen. 

Voor uw blijk van medeleven betoond tijdens de 

ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 

betuig ik U mijn oprechte dank. 
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TH. H. S. PLEIJHUIS 

.. In Pace" Uitvaartverzorging n.v" Oldenzaal. 




