
'Veilig in Jezus' armen' 

Maria Aleida Hoge Bavel-Oude Roelink 

sinds 9 januar• 1988 weduwe van 
Hermannus Antonius Hoge Bavel 

Zij werd op 10 juli 1902 geboren in Zuid
Berghuizen. Gesterkt door het sacrament 
van de zieken overleed ze in het Verpleeg
centrum Twente-Oost (Oldenhove) te Losser 
op 23 d&cember 1995. Op donderdag 28 
december hebben we afscheid van haar ge
nomen tijdens de gezongen Uitvaartmis 1n 
de Manakerk te Oldenzaal en haar begeleid 
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof 
te Oldenzaal. 

Ze groeide op in een groot gezin, opvallend 
door een bijzondere band met haar moeder, 
later met haar tweede moeder. 
Zij was in onze e:gen een bijzondere vrouw, 
bijzondar gelovig en eerlijk. 
Toen ze in 1938 trouwde met Herman koos 
ze voor het leven op het platteland. 
Naoberschap stond bij haar hoog in het 
vaandel; haar steun en hulp werden erg op 
pr.ijs ge~~eld, zowel. bij geboorte en feest als 
bij overlijden. Ze wist de moed erin te hou
den, bij haarzelf, maar meer nog bij ande
ren. Ze was zorgzaam voor haar drie kinde
ren, het meest vo0r Jantje, een ernstig gees-

telijk gehandicapte jongen, die ze thuis ver
zorgde tot hij op 15-jarige leeftijd overleed. 
Daarbij werkte ze hard op de boerderij: sa
men met Herman melken, hooien, het vee 
en de paarden verzorgen. 
Na het overlijden van Herman in 1988 ging 
het met haar bergafwaarts. Ook voor haar 
kwam het moment, dat opname in een ver
pleeghuis noodzakelijk werd; dat was voor 
haar maar ook voor haar kinderen en klein
kinderen bijzonder triest. Na een gewen
ningsperiode nam ze vrede met de nieuwe 
situatie. Als ze goed te pas was, was ze het 
zonnetje voor de bewoners en had ze voor 
iedereen een opgewekt woord of vertroos
ting. Ook daar hielden ze van haar. 
Het laatste jaar sprak ze vaak over haar ster
ven, over het in de hemel z11n bij Jezus en 
bij Maria. Als diepgelovige vrouw was ze er 
wel klaar voor; maar Jezus kon haar nog niet 
ontvangen, zei ze. Veel kaarsjes moesten er 
bij Maria worden opgestoken. 
Nu heeft ze rust gevonden bij Jezus en 
Maria. 
We zijn dankbaar voor al haar liefde en 
goede zorgen. 

Rust zacht, lieve ma, lieve oma. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij 
u zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


