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Gedenk in u .v gebed en bewaar n uw herinnering 

Ida Anna Kotte 
.,", tgenote van 

Johannes Antonius Roeleveld 

Zij werd geboren te Messingen (Old.) op 19 Januari 
1923. In een gelukkig huwelijk van vader en moeder 
werden vitl kinderen geboren. 3 September 1989, 
daags nadat onze ouders 30 Jaar getrouwd waren, 
overleed moeder liJdens een lam11ie-reün1e, volkomen 
onverwachts. 
Grote verslagenheid 1n ons gezin, in haar familie, bij 
de buren en de vele mensen die haar gekend hebben 
Moeder was bemind, haar gastvrijheid bekend, haar 
goede humeur gewaardeerd. 
Toen moeder 1n de MeKkelhorst op ooeroerii .Has
man· intro!< nam ze daar de zorg voor opa en oma 
en twee schoonzussen op haar. Haar gevende liefde 
heeft het leven daar aangenaam gemaakt. 
Wij, haar kinderen zijn dankbaar dat ziJ onze moeder 
geweest is. Wat was ze gelukkig met Ma1k, haar 
eerste kleinkind en vol verwachting keek ze uil naar 
de geboorte van haar tweede kleinkind. 
Haar zorgende liefde bleer niet alleen beperkt voor 
haar gezin. Volop heeft zij zich ook altijd ingezet 
voor het leven en werken op de boerderij, zowel in 
de Mekkethorst als op de nieuwe boerderlj In "t Veld. 
Moeder laat bij ons een grote leegte na, vooral bij 

pa, die naar menselt1ke berekeningen haar te vroeg 
moet missen. 
Tijdens de viering van de H. Eucharistie op 6 sep
tember hadden we haar voor het laatst in ons mid· 
den. We nebben toen God bedankt voor haar leven 
!emidden van ons. We kunnen niet geloven dat dit 
n1k en welbesteed leven nu voorgoed voorbij is. 
God zal haar trouwe dienares een nieuw en onver· 
ganke1 jk leven geven. 

Moeder, rust in vrede en bhJI 1n helde bij ons. 

Maria, Moeder van Alt11ddurende B11stand, bid voor 
haar en ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder. schoon
moeder en oma, betuigen WIJ onze oprechte dank. 

FAM ROELEVELD 


