
In dankbare herinnering aan 

Aleida Geertruida Weusthuis 
Op 18 maart 1896 werd zij geboren te 
Langeveen. Zij huwde op 9 februari 1918 
met Gerhardus Mensen. God gaf hen drie 
kinderen, twee zoons en een dochter. 
Op 25 juli 1923 bracht de dood helaas al een 
scheiding en ging haar man haar vóór, naar 
ons aller Heer. Op 12 dec. 1983 is zij hem 
gevolgd na vele jaren thuis bedlegerig te zijn 
geweest. We hebben haar lichaam te ruste 
gelegd op ons kerkhof te Langeveen op 16 
december d.o.v. 

Het laatste gedeelte van haar leven heeft zij 
meer dan IS Jaar op bed doorgebracht. Zij 
leefde toen sterk in het verleden en moest 
daardoor aandachtig gevolgd en venorgd 
worden. 
Je mag het best een genade noemen als de 
levensomstandigheden dan zo zijn dat er 
mensen om je heen zijn die deze verzorging 
liefdevol vervullen. Haar kinderen, die hun 
vader nauwelijks gekend hebben. hebben 
deze taak, samen met de familie, in een 
bewonderingswaardige vanzelfsprekend
heid volbracht. Zij kon daardoor in haar 
vertrouwde omgeving blijven. 
Daarmee hebljen ook de kinderen iets 

teruggegeven aan hun moeder die het als 
weduwe niet gemakkelijk gehad heeft en 
voor hen, zo jong als ze nog waren, zowel 
een vader als een moeder is geweest. 
Zij kon dit omdat haar rotsvast geloof 
aansloot bij haar vreedzaam karakter zodat 
zij de moed én bij alle tegenslag ook de 
blijmoedigheid kon behouden. 

GEBED 
Goede Vader, Wij bedanken U voor de liefde 
die in het leven van Schoppers Leis is 
gegroeid, door de wederzijdse zorg van de 
mensen om haar heen. 
Help ons om de zorg voor elkaar in ons 
midden te behouden, naar het voorbeeld van 
de dienstbaarheid van onze moeder Maria, in 
wie zij zo'n groot vertrouwen had. 
Geef haar nu de blijvende vreugde bij U. 
Amen. 

Voor uw blijken van meeleven na het 
overlijden van onze moeder, grootmoeder 
en overgrootmoeder, zeggen we allen onze 
hartelijke dank. 

Familie Mensen - Weusthuis 

Langeveen, december 1983 
Vasserdijk 34 




