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Tot een levende herinnering aan 

MARIET JE ROESSINK 

echtgenote van 

GERRIT NIJLAND 

Zij werd geboren op 17 december 1929 te Deurningen. 
Geheel onverwacht overleed zij op 16 december 1989 te 
Deurningen. Na de uitvaartmis in de parochiekerk 
aldaar, hebben wij op 19 december d.a.v. afscheid van 
haar genomen in het crematorium te Almelo. 

'Ik ben de Verrijzenis en het Leven: wie in Mij gelooft zal 
leven, ook al is hij gestorven'. 

Een van de vele bemoedigende gedachten uit de 
Liturgie van de kerk wanneer zij hier op aarde afscheid 
neemt van haar mensenkinderen; een vaarwel-zeggen 
waarin tegelijk tóch al een verwelkoming doorklinkt in 
dat andere Leven dat ons allen eens te wachten staat 
Bij ons die achterblijven weegt het gevoel van afscheid 
het zwaarst: omdat haar heengaan zo plotseling en 
onvoorzien was en omdat wij door haar dood zoveel 
moeten missen. Wij herinneren ons mijn vrouw en onze 

moeder als iemand die voor iedereen klaarstond en een 
luisterend oor had. 
Vol goede zorg en aandacht was zij, in het bijzonder voor 
haar man en kinderen en naaste familie; ook haar eigen 
ouders en schoonmoeder heeft zij tot het laatste toe vol 
liefde verzorgd. 
Niets was haar teveel in haar aktieve leven en zo was zij 
geliefd en werd zij erg gewaardeerd, vooral ook omdat 
zijzelf nooit het middelpunt wilde zijn en niemand last 
wilde bezorgen. Daarbij hield zij van het leven en was er 
altijd een sfeer van gezelligheid en gastvrijheid om haar 
heen; geen wonder dat ook de kleinkinderen erg aan 
haar gehecht waren: zij hadden een fijne oma aan haar 
omdat zij een lieve vrouw was. 
Wij zijn uiteindelijk dankbaar om alles wat zij voor ons 
heeft betekend en gedaan heeft; het goede voorbeeld 
van haar en haar persoonlijkheid van een lieve vrouw en 
moeder zullen wij altijd in onze gedachten bewaren als 
een levende herinnering. Wij wensen haarde volle vrede 
en volmaakte rusi hetgeen op aarde niet te vinden is. 
Wij geven haar nu in Gods handen over, en hopen en 
ver1rouwen op een wederziens in eeuwigheid. 

Voor uw vele blijken van belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, en oma, betuigen wij u onze har1elijke dank. 

G. Nijland 
kinderen en kleinkinderen. 


