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MARIA ALEIDA WEIDEN 
echtgenote van 

Jan Hendrik Franciscus Oude Me1jers 

Z11 werd 18 november 1913 te Reutum 9<3boren, in degemeen
te Tubbergen. 1n de Remigiusparoch,e te Weerselo. Ze trouw· 
de er 14 juni, 1944. Ze gingen wonen aan de Noordi(keresweg, 
in zijn oudertijk huis. Daar werden hun 5 dochters en 4 zonen 
geboren. Na een konstondige ziekte en gesterkt door het 
Sacrament van de zieken overleed zij in de vroege morgen van 
zaterdag 28 me,, 1983 in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Almelo. 
Op woensdag 1 juni d.a. v. hebben wij 1n de parochiekerk van 
Saasveld tijdens de plechtige Eucharistiev1enng en Unvaart 
afscheid van haar genomen. Wij hebben haar lichaam op het 
kerkhof aldaar aan de aarde toevertrouwd in geloof aan de glo
rievolle verrijzenis van de doden. 

Wij danken God voor hetgeen moeder voor ons in het leven 
heeft betekend. We weten. hoe ze voor het gezin heeft ge
werkt en hoe zij zorgen en beproevingen samen met vader 
heeft gedragen. Dankbaar houden wij haar liefdevolle zorg
zaamheid en alles, wat zij voor ons heeft kunnen en mogen 
doen, ,n herinnering. Daarnaast zochten haar handen werk op 
de boerderij; de zorg voor het jonge vee en huisdieren was 
haar lust en haar leven. In goede en kwade dagen kon zij lief 
en leed en alle werk met vader delen; nooit was haar iets te 
veel. altijd was ze bereid om te helpen. Ze vroeg nooit iets 
voor haar zelf; anderen gingen ook altijd voor, ze vergat dan 
zichzelf. Stil en bescheiden vond ze alles goed; ze stelde geen 
eisen; met heel weinig was ze tevreden: ze leefde sober en 
eenvoudig. Met elkaar gelukkig zijn en in vrede leven, daaraan 
was haar alles gelegen. Moeder was spaarzaam met woorden. 
vertelde niet over zichzelf; ze was bedachtzaam van aard: aan 
slechts zeer weinigen stond ze toe. in haar binnenste door te 
dringen en in haar gemoed haar diepste gevoelens te ont
dekken, van vreugde of verdriet, zorg of onrust. 

Moeder hield van een gewoon en werkzaam leven. zonder op 
te vallen. Ze was behulpzaam, belangstellend en meelevend, 
altijd oprecht, nooit onbescheiden; altijd echt aanwezig, nooit 
op de voorgrond. Moeder kon ook op bescheiden wijze genie
ten van de goede dingen van het leven; zo bleef zij zich intens 
betrokken voelen met het wel en wee binnen haar grote 
familie en in haar naast omgeving. Zolang ze kon. legde ze 
graag verjaardags- en familiebezoekjes af en bezoekjes van 
familie en kennissen schonken haar bijzondere voldoening . 
Maar daarbij waren vader, de kinderen en kleinkinderen nooit 
uit haar gedachte. Haar liefde voor de natuur en haar zorg voor 
de bloemen in huis en tuin waren het teken van haar alledaag
se zorgzaamheid voor het gezin. voor de kinderen en kleinkin· 
deren die altijd welkom waren en die van moeder en oma van 
alles en nog wat toegestopt kregen èn voor de naaste omge
ving· de buurtschap. 

Oprecht en trouw heeft zij God gediend. in een eenvoudig 
geloof.zonder vertoon, in echte Godsvrucht; de laatste jaren 
kon zij steeds moeilijker un de voeten: ze toonde zich een 
moedige en sterke vrouw: ze was nooit opstandig of lastig 
ze klaagde niet, maar kon aanvaarden. In het gewone lag het 
~h'IJeipn haar liefde: in deze liefde heeft zij nu God 

Moge moeder en oma nu leven bij God m eeuwige vrede en 
en vreugde. 

Onze Vader • Wees Gegroet 

Wij zijn U oprecht dankbaar voor Uw medeleven bij het 
onverwachts overlijden en de begrafenis van mijn dierbare 
vrouw, onze zorgzame moeder. behuwdmoeder en oma 

J H. F. Oude Meijers 
Kinderen, behuwd· en kleinkinderen 




