
Dierbare herinnering aan 

Aleida Susanna Roelofes 

Scden 13 februari 1976 weduwe van 

l IE1'DRIKUS MARINUS FllART 

Zij werd op 26 februari 1916 te ~1anderveen geboren. 
Na een ernsrige ziekte en na een licfdc-·olle ,·enorging 
in her ,·erplttghuis "Het Mculenbdt" te T ubbcrgen i> 
zij op 15 d~bcr 1997 in de vrede ,.an Chriuu> 
aldur o,·erled<n. N• een g=nS"n u1tv.urut11S op 
18 dc:c<mbcr 1n d< paroch1ek.rk nn de H.H. Jo><ph <n 
Pancmius cc\'•«<. hebben w11 ma daarna bij p> op h<t 
parochide<rkhof t< rust<n gd.gd . 

Ma wist h<el gO<d dar u: erruug uck ".U en JJt i< n1<1 
meer g<nnen kon. Z< w;u zo dJnkbaJr m<i dk beLockjc 
dat je haar bracht. Als tÎJ b~-OCht wtrd, toonde: ie altijd 
veel belangndling voor anderen. 1edere<:n w;u hur even 
lief. De laatst< dagen v3n hoar leven hebben wij 
gcwaakr; laJJgu.&m is her leven van mJ ah een ka.m 
gedoofd. 
Ze werd in haar leven gekweld door vern:hillende ziek· 
ren, her zwamte kruis dat op haJr >choudcr> wrnl 
gelegd was de blindheid die vijftien jJ.lt geleden ont· 
stond. Haar gehoor wa1 heel scherp en mede door te 
voelen had zij een bijzondere wijze van waarneming 
ontwikkeld. Alhoewel uj alle reden tot klagen Jud. 
k\v>m er geen klacht over haar lippen Ma heefi pa na 
diens overlijden <rg gemist; 39 jaar hadden ZIJ hef en 

leed in een goed huwdijk met elkaar gedeeld. Ze zocht 
en vond veel troost bij hur kinderen, maar met name 
Je kleinkinderen hadden cm speciale plaan in her hm 
van hun lieve oma. Alhoewel zij goed begrc:cp d1t de 
1.org v>n een ' 'erpleeghuis noodzakelijk was geworden. 
hccfr zij bed war tranen laren vallen. 
Mer veel respect dmken wij terug aan de wiju waarop 
z.ij Slttds de onlscane situatie wisr re acccpu:rcn. 
Op de verplccgafdding was zij unspr«:kpunt '-oor per
soneel en medebewoners. Door allo heèn voelde nu 
zich gedragen door haar grote gdoof en venrouwcn in 
de hemd. Toen tt nier meer nur de kerk kon gun. was 
de kcrkndio een uickomst. In "Het Mculenbclt" sprak 
ma ,·oor en na het middageten ook \'()Or anderen het 
gebed uit. 

l'u zij gestorven is, bidden w11 meer dan 001t voor hJJr, 
dar dcu: rc:chrvurdige en lieve vrouw in de hemd m>g 
zijn, bevrijd van benauwdheid en mag 7Îen met nieuwe 
ogen. 

Voor al uw blijken van belangstelling rijdens de uekte 
en na het ovdijden van onze lieve moeder en fijne 
oma, zeggen wij u oprechc dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Maitderveen. 18 december 1997 
Manderveenseweg 61 


