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Blijft liefrlf'vol 
voor elkaar 
en vergeet 
mij niet. 



t 
Dankbare herinnering aan 

Marietje Beene 
echtgenote van 
JAN VRIELINK 

Zij werd geboren op 27 februari 1932. Op 
21 mei 1992 is zU na een langdurige ziekte. 
thuis temidden van haar gezin. zoals haar 
wens was. in alle vrede van ons heenge· 
gaan. In de Eucharistieviering op 2S mei 1992 
in de parochiekerk van de H. Pleehelmus 
te Rossum hebben we biddend afscheid van 
haar genomen. Daarna hebben we haar te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Marletje heeft altijd samen met jan 't be
drijf gerund. Arbeidzaam van aard was ze 
altijd druk bezig. Ze deed alles wat in haar 
vermogen lag. De tuin. de kalveren voeren 
en het hele huishouden. Ze voelde dat als 
haar taak en daarin kon ze gelukkig ziin. 
want zU was een eenvoudige vrouw die 
voor haarzelf geen hoge eisen stelde. 
Mama was er ahîjd voor ons. haar kinderen. 
Zichzelf zette ze op zij. Eerst hielp ze ons zo
dat we weer verder konden. Niets was haar 
te veel en ze dacht aan dingen waar wij 
niet aan dachten. Een aanral zaken gaf ze 
ons mee: recht - door - zee z[jn. recht
vaardigheld en eerlük zijn, want dat duurt 
het langst. 

Tijdens een langdurige ziekte. wetend dat 
er geen re rugweg meer was. heeft zij zwijg
zaam haar lijden gedragen. Niemand wilde 
ze er mee tot last zijn. Maar onze vraag 
blijft: wat is er roch allemaal in haar om
gegaan in die tijd. Vaak zocht ze 't alleen 
zijn op. Samen met de hond kon ze uren 
rondlopen op 't erf. Het antwoord op onze 
vraag blijft altijd verborgen. 
Zij heeft 't op deze manier graag gewild. 
De kracht hierroe vond zij in haar diep en 
oprecht geloof. en een dag liep voor haar 
nooit ten einde zonder gebeden te hebben 
tot God. 
Mama. voor ' t eerst slaap je nu ergens an
ders dan bij ons. 
We hopen dat je bij de Heer de eeuwige 
rust mag vinden. de rust die je ook bij ons 
tot 't laatst roe hebt gehad en die zo vre· 
dig op je gezicht achterbleef. 

Voor uw medeleven bij ziekte en overlij
den van mijn lieve vrouw en onze fijne 
moeder, onze oprechte dank. 

Familie j . H. Vrielink 


