
Een moeder sterft altijd te vroeg 
Al wordt ze nog zo oud 

Je wilt haar niet graag missen 
Omdat je van haar houdt 

Aleida Theresia 
Visschedijk-Wijering 

weduwe van Bernardus Gerhardus Visschedijk 

Ze werd geboren op 19 februari 1922 in Losser. 
Op 28 november 2011 is ze rustig ingeslapen . 

We hebben haar op 2 december, 
na de Uitvaartviering, op het R.K. kerkhof 

van Losser te ruste gelegd. 

Toen ze jong was heeft ze vaak bij moeten sprin
gen thuis, omdat haar moeder werkte als vroed
vrouw. Dit kon ze allemaal doen omdat ze niet 
meer naar school ging. Daarna is ze gaan werken 
in de Spinnerij . Na haar huwelijk in de oorlog, 
was er de zorg voor het gezin. Ze was trots op 
haar kinderen, dit was haar al les. 

Toen de kinderen opgroeiden kreeg ze wat meer 
tijd voor zichzelf. Ze heeft toen leren zwemmen 
en autorijden . Hiervan heeft ze nog heel lang kun
nen genieten. 

Ze heeft veel kracht kunnen halen uit haar geloof. 
Maria nam een bijzondere plek in in haar leven. 

Ze hield enorm veel van de Marialiedjes die thuis 
dan ook volop werden gezongen. Het bloemvaas
je bij Maria was altijd gevuld. 

Na het overlijden van vader vond ze het leven 
toch een stuk moeilijker en nam ook haar gezond
heid geleidelijk af. Mede dankzij haar kinderen 
en de thuiszorg Carint kon ze nog lang in haar 
huisje aan de Tulpstraat blijven wonen. De laatste 
5 maanden heeft ze doorgebracht in de Cypres
senhof te Enschede. Het was eerst wel even wen
nen maar net nu het wat beter ging, dankzij de 
liefdevolle verzorging, is ze overleden. 

Wij zullen haar hartelijke lach nooit vergeten. 
We zullen haar blijven herinneren als een sterke 
vrouw, trotse moeder, oma en opoe. 

Moeder, oma en opoe, bedankt voor alles. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven betoond na 
het overlijden van moeder, oma en opoe. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Losser, december 2011 


