
Ter gedachtenis aan 

ALEIDA GEZINA VERSCHOOR 

echtgenote van 

Sjef Hoogaars 

Zij werd geboren op 22juli 1916 te Hengelo en overleed 
op 13 maart 1985 te Uden. 
Na de plechtige Uitvaartmi& werd haar lichaam gecre· 
meerd te Heeze op 18 maart 1985. 

De dood komt als een dief in de nacht, zo staat er 
geschreven bij de H. Petrus in ziJn tweede brief. Geheel 
onverwacht stierf Leida. Plotseling werd haar levens· 
boek gesloten. Een leven lief en leed, van vreugde en 
verdriet. Een le,•en getekend met het Kruis. 
Zij was eenvoudig, ongekunsteld. Zij gaf zich zoals zij 
was Ondanks haar handicap. ondanks de diverse 
operaties, ondanks zich steeds afhankelijk weten van 
anderen, was zij altijd opgewekt. Daarom had zij vele 
vriendinnen. Zij kon inten~ genieten van de kleine 
dingen van iedere dag: sinds twee jaar haar aangepaste 
huis en aangepaste meubelen; haar hondje en haar 
parkietje; haar handwerken. Vooral was zij gelukkig in 
haar huwelijk met Sjef. Met zijn tweetjes hadden zij nog 
vele plannen, vooral nu Sjef gepensioneerd was en altijd 
thuis. Op een gezellige manier kon zij aan Sjef haar 
opdrachten geven, die prompt werden uitgevoerd Op 
kinderlijke wijze kon zij zich verheugen op de vakantie· 
dagen van de Zonnebloem of het Rode Kruis met dr 
bootreizen voor gehandicapten. Zij was dan een van de 
gangmaaksters van uitbundig plezier. 

Zij was een diep gelovige vrouw. Op hoogtijdagen en 
grote feesten kwam zij in haar invalidenwagen in de 
kerk. Verder communiceerde zij iedere Eerste Vrijdag 
thuis. Zij ontving de Heer met blijdschap als een Hoge 
Gasl voor Wie ,ij de tafel versierde. 
In haar geloofsbelijdenis kon zij van harte bidden: ik 
geloof in de verrijzenis van het lichaam; ik geloof in het 
eeuwige leven. Dit geloof dat sterkt, dat hemoedigt, dat 
de echte levensvreugde geeft is niet geopenbaard aan 
wijzen en verstandigen. maar de Heer heeft het geopen
baard aan eenvoudigen en kleinen . 
.. Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijl en Ik zal 
U verkwikken" zegt Jezus. In dat vertrouwen ging zij tot 
Jezus Christus, de Heer van levenden en doden. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voorde vele blijken van medeleven en belangstelling bij 
het zo plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, zeg ik 
1..: hartelijk dank. 

J .H.G. Hoogaars 




