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Johanna Hendrika Grada Roetgerink 
echtgenote van 

GERARD BERNARD ROEUNK 

Geboren op 19 okrober 190 5 te Saasveld en overleden 
te Volthe op 17 februari 1991. Wij hebben haar ter 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof re Rossum op 20 fe · 
bruari 1991. Daar wacht haar lichaam op de verrijzenis . 

Moeder is in al le rust op zondag 17 februari 1991 
's morgens vroeg gestorven. Haar gezondheid liet al 
geruime tijd te wensen over maar haar overlijden kwam 
voor allen die haar goed kenden toch nog onverwacht. 
Samen met Pa werkte ze op de boerderij en aan het 
welzijn van her grote gezin, dat God hun had toever
trouwd. Haar gezin was haar vreugde en trots waarbij 
ze ons leerde in voor en tegenspoed de onderlinge 
vrede te bewaren. Ze was voor ons een voorbeeld in 
goedheid. eenvoud, ijver en plichtsbesef en stond 
altijd voor ons klaar. 
Ze toonde ons tot de laatste dag belangstelling. inte· 
resse en medeleven voor het reilen en zei len van haar 
kinderen en grore schare kleinkinderen. Ze zou nimmer 
een verjaardag van een van hen verg eten. Zij was 
her centrale aanspreekpunt in het ouderlijk huis waar 

je je vreugde en verdriec kwijr kon. Moeder begreep 
je. Moeder had immers zelf zo veel meegemaakt. 
Veel steun en troost vond ze in haar geloof, bij hec 
verwerken van het verl ies van haar zoon en kleinzoon. 
Toen de weg naar de kerk voor haar te zwaar gewor
den was genoot ze in haar kamer van de kerktelefoon. 
Nog de dag voordat ze stierf kreeg ze de H. Com· 
munie thuis bij zich gebracht. 
De zorg aan moeder besteed, zijn nier voor niets ge
weest. Zij heeft mede daardoor de hoge leeftijd van 
S 5 jaar bereikt. Vooral de laatste jaren begon zij 
sreeds zorgbehoeftlger te worden. Wij kunnen daar
om niet dankbaar genoeg zijn dar schoondochter Thea 
de groce zorg voor vader en moeder op haar schou· 
ders heeft genomen. Met liefde heeft ze het gedaan. 
Z!i had met moeder een speciale band. 
Wij hopen en bidden dac vader hec verlies kan dra
gen. Op zijn hoogbejaarde leeftijd zal het voor hem 
niet gemakke lijk zijn deze zware slag te verwerktn. 
Dat God hem daarin moge bijstaan. Wij zullen trachten 
hem hierin tot steun ce lijn. 
Verdrietig doch dankbaar voor al dat gene wat moeder 
voor ons gedaan en berekend heeft begeleiden wij 
haar naar haar laatste rustplaats. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor ons. 

Voor het medeleven bij het overlijden van onze dier· 
bare vrouw, moeder en oma danken wij u hartel ijk. 

DE FAMILIE ROELINK 


