
Leid mij, Heer, 
naar de poort van Uw hemels paradijs. 



In dankbare herinnering aan 

Aleida te Wierike 
Zij werd 16 december 1897 te Enter 
geboren en door de doop opgenomen 
in de gemeenschap van de H. Kerk. 
Na overlijden van haar eerste echt
genoot Gerhardus Asbroek, verbond zij 
zich in een nieuwe liefdesgemeenschap 
met Jan Asbroek op 23 september 1926. 
Na bijna 52 jaar te hebben samenge
leefd overleed hij 13 juli 1978. Zelf 
aan het einde van haar krachten over
leed zij, gesterkt door het sacrament der 
zieken, op 16 maart 1985. Na een ge
meenschappelijke Eucharistieviering heb
ben we de 21e d.a.v. afscheid van haar 
genomen en haar te rusten gelegd op 
het r.k. kerkhof te Enter in geloof dat 
ook zij geroepen is om eeuwig verder te 

leven. 

Lieve moeder en oma, 
Nog vrij onverwacht is zij van ons 
heengegaan. Op zo'n hoge leeftijd als 
de hare kan het leven iemand vormen 
door allerlei omstandigheden en ge
beurtenissen als oorlog en vrede, bittere 
armoede en welvaart, ofschoon dit laat
ste nooit veel invloed op haar heeft 
gehad. Reeds na een paar jaar verloor 
zij haar eerste man en was ze gedwon-

gen zelf weer in de fabriek de kost te 
verdienen voor haar kinderen. Zo werd 
zij gehard door het leven en was ze 
niet veeleisend en klaagde ze nooit over 
ziekte of pijn. Ze "had geleerd tevreden 
te zijn met wat er geboden werd, waarin 
ze gesterkt werd door haar geloofsover
tuiging. Mede door de voortreffelijke 
verzorging van haar dochter heeft zij 
tot het laatst haar vaste plaats in de 
huiskamer gehouden. 
Oma, we danken je voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en we danken ook 
de goede God dat een langdurig ziek
bed je bespaard is gebleven. 
H. Maria, H. Antonius, wees onze voor
spraak. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven, voor en na het 
overlijden van onze moeder, groot- en 
overgrootmoeder, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Maart 1985 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Jagersweg 5b, 7468 PE Enter 


