
Dankbare herinnering aan 

MARIA JOSEPHINA GERARDA RORINK 

ech tgenote van 
Gerhardus Bernardus Jozef Niehof. 

Marietje werd geboren op 20 maart 1939 
te Deurningen. 

Na een langdurige ziekte overleed zij op 
29 ,maart 1988 te Lattrop op 49 jarige leeftijd. 

Op 2 april, Paaszaterdag, hebben wij in de 
Uitvaartdienst afscheid van haar genomen, 

waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd 
op het parochiekerkho f te Lattrop. 

Het is, een zware opgave voor een mens als je 
meer dan twee jaar lang moet leven met de ze
kerheid dat je nooit meer beter zult worden. 
Het is . voor Marietje des te zwaa rder geweest 
omdat ze na de eerste operatie die zij onder

·ging, zich langzamerhand weer heel goed voelde 
en zij de hoop koesterde dat ze mocht blijven 
leven. Het heeft niet zo mogen zijn en na een 
tweede operatie, die noodza kelijk was, wist ze 
zeker waar ze aan toe was. 
Hoe moeilijk het haar ook is gevallen, zij heeft 
dit kruis aanvaard en tot het einde toe kunnen 
dragen dank zij haar diep geloof in God . Een 
geloof, dat ze had meegekregen van huis uit en 
waarin ze nog werd bevestigd door de gelovige 
levenshouding van de ouders van Gerrit, haar 
man. Ook voor hem en hun zoon Robert zijn 
het moeilijke jaren geweest, waarin ze getuigen 
moesten zijn van de langzame achteruitgang en 

de steeds toenemende hulpbehoevendheid van 
moeder. 
Daarbij was het voor heel dit kleine gezin een 
grote troost , voortdurend omringd te worden 
door de zorg, meelevendheid en hulp van zoveel 
mensen: de dokter, de wijkzuster,degezinsver
zorgsters, de buren, de familie, onder wie wel 
met ere vermeld mogen worden: Magda en Ger
da, die daar talloze uren hebben doorgebracht 
en voor Marietje een echte steun en een troost 
zijn geweest in de donkere dagen van haar le
ven. Zij was daar dan ook bijzonder dankbaar 
voor. 
Het is een zwaar en moeilijk leven geweest de 
laatste jaren, niet alleen door haar eigen ziekte, 
maar ook doordat zij in korte tijd haar eigen 
moeder verloor en ook, plotseling, Gerrits' 
moeder, aan wie zij zeer was gehecht door lief
de en vriendschap: ze waren onafscheid·elijk. 
En nu is er dan toch nog, wat onverwacht, een 
einde gekomen aan dit leven. Ondanks het grote 
verlies voor Gerrit en Robert, mogen wij het 
toch ook voor haar en voor hen zien als een ver
lossing en bevrijding na een lange en moeizame 
strijd. Wij mogen vast geloven en vertrouwen, 
dat God haar tot Zich heeft genomen in Zijn 
eeuwige rust en vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
vrouw en mijn moeder, danken wij U allen har
telijk. 

G.B.J. Niehof 
Robert 


