
t Dankbaar blijven wij Indachtig 

ANGELIE MAALSTÉ 

Zij werd geboren te Zwol le 6 december 1954. 
Vanaf 12 juli 1974 was zij in een 
gelukkig huwelijk verbonden met 

PAUL ROORD 

Zij stierf, voorzien van de zalving der zieken, 
tengevolge van een noodlottig ongeval , 
17 oktober 1976 In 't r. k. ziekenhuis te Oldenzaal. 
intens bedroefd om haar heengaan hebben wij 
21 oktober d.o.v. van haar afsche id genomen 
in de St. Lambertuskerk te Hengelo o, 
waar zij eens haar huwelijk had gesloten, 
en van daaruit haar lichaam te ruste gelegd 
op het r . k. kerkhof te Hengelo o. 

Hoe tragisch en onvoorstelbaar triest is dit 
plotseling sterven van een jonge vrouw van 
amper 21 jaren, die reeds maandenlang blij uit
zag naar de geboorte van haar eerste kindje, 
waarvan zij In verwachting was. Welk een on
pei lbaar leed voor haar man, die plotseling 
vereenzaamd achterblijft en zijn schoonste ver
wachtingen in één slag vernietigd ziet! Welk een 
groot verdriet voor de ouders, die hun oudste 
dochter opeens door de dood zien weggerukt! 
Wij al len ervaren de zinloosheid van deze dood, 
die het jonge leven van een aanstaande moeder 
en het ontkiemende leven van haar kind ten 
gronde richt. 

Angelie was ons zo dierbaar, zij was zo lief en 
zacht en wij hielden zo intens van haar. Wij 
konden haar niet missen. Het kost ons zoveel 
moeite, om dit verlies te aanvaarden, om dit 
verdriet te dragen. Toch mogen wij niet bedroefd 
zijn als mensen, die niet geloven. In al ons leed 
wil len wij blijven vasthouden aan de zekerheid, 
die ons geloof ons geeft: onze Angel ie is thans 
veil ig en geborgen In Gods liefde en God heeft 
haar omwille van haar geloof opgenomen in Zijn 
heerlijkheid, waar zij op ons wacht. Angel ie 
blijft leven in de hemel en van daaruit zal zij 
voor ons bidden en ons niet al leen laten. Dit 
zij de troost voor hen, die vereenzaamd achter
blijven. 

Mogen de Engelen je naar het paradijs geloiden, 
bij je aankomst de martelaren je ontvangen 
en je binnenleiden 
in de heilige stad Jeruzal em. 


