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Wij zijn dankbaar voor het leven van 

Aleida Elisabeth Maria 
Conen-Vlodder 

sinds 1 januari 1989 weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS CONEN 

Zij werd geboren op 28 juli 1913 te Glane, ge
meente Losser. Op 21 juli 1995 overleed zij in 
het verpleeghuis "Oldenhove", nadat zij voor
zien was van het H. Sacrament van de Zieken
zalving. Op 26 juli 1995 hebben we haar, na de 
Eucharistieviering in de H. Maria Geboortekerk 
te Losser, begeleid naar haar laatste rustplaats 
op het parochiekerkhof aldaar. 

Leida, tante, was een vrouw met een ruim hart. 
Ze was een dankbare vrouw. Ze hield van ge
zelligheid: iedereen was welkom. Ze hadden 
veel vrienden samen. 
Haar leven is gekenmerkt door een grote inzet 
voor anderen; iedereen kon een beroep op haar 
doen. Tot op 63-jarige leeftijd werkte ze in de tex
tielindustrie. Ze hield van kaarten en breien. 
Het was een groot verlies voor haar dat zij, sa
men met haar man, in 1987 noodgedwongen het 
huis aan de Gronausestraat moest verlaten om 
te verhuizen naar het bejaardenhuis "Scholten-

hof" in Oldenzaal. Het was een moeilijke over
stap, temeer daar haar gezondheid wegens een 
herseninfarct erg achteruit was gegaan. Ze was 
heel graag in Losser gebleven . 
Over het heengaan van haar man kon zij moei· 
lijk met anderen praten. Veel kracht putte zij uit 
haar geloof. Ze was - tot het laatst toe - een zeer 
trouw kerkganger. 
Ze was ook een vrouw met een grote wilskracht. 
De laatste maanden van haar leven werd ze ver
pleegd in "Oldenhove". Hoewel zij altijd heeft 
genoten van het bezoek, werd het nu stiller om 
haar heen. Als ze bezoek kreeg, zei ze altijd: 
,,Gelukkig, dat je er bent". Wij kunnen nu zeg
gen: ,,Gelukkig, Leida, tante, dat we u in ons 
midden mochten hebben. Bedankt voor wie u 
voor ons bent geweest". Biddend rond haar ver
zameld, hebben wij haar uit handen gegeven en 
haar leven toevertrouwd aan de levende God. 
We zijn bedroefd, maar ook heel dankbaar dat 
verder lijden haar bespaard is gebleven. We zijn 
dankbaar voor al het goede dat we van haar 
mochten ondervinden. 
Leida, tante, rust in vrede! 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Haar familie. 




