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groot was je inzet voor alles 

moge deze verder leven in ons 
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Gedenk in uw gebeden 

Maria Hendrika Alink 

weduwe van 

Antonius Hendrikus Veldscholten 

Zij werd_ geboren te Weerselo op 22 maart 
1912 en IS overleden in het ziekenhuis te En· 
schede op 15 januari 1993. Op 19 januari 
1993 hebben we biddend afscheid van haar 
gen~men in een Euchar;stieviering in de pa
rochiekerk van de H. ::•achelmus te Ros· 
sum en haar te ruste g .- ·~gd bij haar man op 
het r.k. kerkhof. 

Zij was een behulpzame vrouw en zorgzame 
moeder. 
Zij hield van contact met andere mensen en 
kon niet tegen eenzaamheid· na een 
gesprek met iemand was zij heiernaai op
geknapt. 
Als ik maar weer kan fietsen dan is het 
weer in orde, zei zij altijd. ' 
Zij heeft een zwaar leven gehad; als oudste 
van de kinderen moest zij al op jonge leef-

tijd als dienstmeid aan het werk om bij te 
dragen aan het schamele inkomen in die 
dagen. . 
Na deze periode heeft ze ook wel meerdere 
gelukkige jaren gekend, maar daarna open
baar~e zich bij haar de toentertijd gevrees
de z1ekte T.B.C., waarvoor zij 2 jaar in een 
sanatorium heeft vertoefd. 
~~dat zij hier bovenop was gekomen, kreeg 
ZIJ na enkele 1aren 1e maken met de ziekte 
van haar man, die veel opoffering van haar 
heeft gevergd. 
Na_zij n dood hoopte ze nog enkele gelukki· 
ge Jaren te ":'ogen beleven, maar al spoedig 
g1ng haar e1gen gezondheid achteruit zo
d~! zij op het laatst niet langer thuis' kon 
bliJven en moest verhuizen naar het bejaar
dentehuis, waar zij slechts enkele maanden 
~och! vertoeven, alvorens God haar bij zich 
nep. 
Wij zullen nooit de afscheids-glimlach tij 
dens de toediening van het H. Sacrament 
der Zieken vergeten. 

Ik dank allen hartelijk, die mij hun blijken 
van deelneming hebben getoond na het 
overli jden van mijn lieve en zorgzame moe
der. 

HERMAN 


