


Ter dankbare herinnering aan 

ALEIDA MARGARETHA WEKKING 

echtgenote van 

Hermanus Johannes Kaptein 

Zij werd geboren op 1 februari 1907 in Ol
denzaal en overleed op 77 jarige leeftijd in 
het R .K. Ziekenhuis aldaar, de 21- ste juni 
1984, na te zijn gesterkt door het H. Sacra
ment van de Zickenzal••ing. Op 25 juni is zij 
vanuit de parochiekerk van de H. Antonius 
begraven op de Algemene Begraafplaats te 
Oldenzaal. 

De overledene is op enkele maanden na 50 
jaren lang in de echt verbonden geweest met 
haar man, die haar tijdens haar jarenlange 
ziekte en invaliditeit met grote liefde en 
voorbeeldige toewijding heeft verzorgd. Hij 
bleef dat ook doen, nadat zij zich in 1979 
gevestigd hadden in het verzorgingshuis " De 
Molenkamp". Zij hebben zich daar altijd 
heel goed thuis gevoeld. 

De overledene was een goede en dankbare 
echtgenote voor haar man en een lieve moe
der en oma voor haar kinderen en kleinkin
deren. Zij heeft dertig jaren lang gesukkeld 
met een wankele gezondheid en moest her
haalde malen in het ziekenhuis worden op
genomen. Maar zij heeft het allemaal met 
veel geduld verdragen. Want zij was een diep 
godsdienstige vrouw die veel bad en in haar 
moeilijkheden dikwijls haar toevlucht nam 
tot Maria. Zolang het haar nog mogelijk was, 
maakte zij ieder jaar een bedevaart naar het 
genade - oord van Maria in Kevelaer. Geheel 
overgegeven aan Gods wil is zij in alle rust 
en heel vredig overleden. Daarmee kwam er 
voor haar een eind aan veel pijn en langdurig 
lijden. Dankbaar voor alles wat zij voor ons 
betekend heeft. vertrouwen we haar toe aan 
Gods vaderlijke liefde. Moge zij, die Christus 
heeft nagevolgd in zijn lijden, nu ook deel
achtig worden aan de heerlijkheid van zijn 
verrijzen is. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze geliefde echtgenote, 
moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Kaptein. 

Oldenzaal,juni 1984. 


