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Met veel liefde willen we blijven 

denken aan 
Aleida Berendina Wijering 

Geboren op 24 februari 1910 te Losser 
en gehuwd geweest met 

Hendrikus Gerardus Johannes Burink 
Pa is op 13 februari 1989 overleden. 

Gesterkt door de H. Sacramenten der 
Zieken is zij op 21 augustus 2000 

van ons heengegaan. 
Na de Uitvaartviering op 28 augustus 

hebben we haar bij pa te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Losser. 

Nu we afscheid moeten nemen van onze 
lieve, zorgzame moeder en oma doen we dat 
met veel verdriet. Toch zullen vele dierbare 
herinneringen ons met haar blijven verbin· 
den. 
Ma groeide als oudste dochter op in een 
groot gezin aan de Hooimaatweg. Op 14 
april 1937 trouwde ze met pa en ze gingen 
aan de Oldenzaalsestraat wonen, waar ook 
hun 7 kinderen zijn geboren. Aan de Broek· 
hoekweg waren ze met hun gezin beter 

behuisd. Toen pa was overleden en nadat 
haar gezichtsvermogen terug liep kreeg ze 
een liefdevolle verzorging eerst in St. 
Maartens-Stede en de laatste maanden in 
Oldenhove te Losser. 
Ma was altijd een gezelschaps mens die 
humor hoog in het vaandel had staan. 
Ze kon genieten van haar (schoon)kïnderen 
om haar heen maar zeker ook van haar 
kleinkinderen die ondanks hun drukke spel· 
latjes haar nooit teveel waren. Ze was haar 
hele leven zeer creatief met handwerken 
maar ook was ze altijd in voor een spelletje 
kaarten. Met pa mocht ze graag op reis 
gaan, het liefst met veel kennissen om haar 
heen, maar ook later zag ze nog altijd graag 
uit naar het reisje van de pastoor. 
Wij zijn blij dat we haar zo lang in ons mid· 
den hebben gehad en danken haar voor de 
liefde die we van haar hebben ontvangen. 
Ma rust in vrede. 

Wij danken u voor uw medeleven betoond na 
het overlijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma en oma-oma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




