
TER VRO!\fE GEDACHTENIS AAN 

ALEIDA CATHARINA ROOS, 
echt!leooole van 

Jacobus Johannes Theodorus T ersteeg, 
Qeboreo op 13 December 1877 te Spijk 

blJ Lobith, voorzien vnn de H Sa
cramenten der Stenenden op 7 Juni 
19'1 te Heteren overleden en aldaar 
op 11 Juni d.a.v. op het R K. Kerkhof 
beQraveo. 

Jo haar gezonde daQeo was zij de 
dappere eo fiinke vrou", die \'OI liefde 
en zora voor haar man en Qezin, en 
YOI Ijver to het Yolbreni,ien un baar 
zwaren plicht, haar aandeel heeft ge
had In de bevorderlnQ van bet welEijn 
van haar huis. 

In haar ziekte heeft ze met veel ge
duld een langdurta en smartelijk Jijden 
doorstaan, en was al' een echte 
christenvrouw ook toen noa alti.Id vol 
welwillende belangstelllnQ voor het 
wel en wee van een ander. en dankbaar 
was zij allen, die trachtten baar lijden 
te verlichten. 

Voor haar bidden wij dan de bede, 
waarmee de R. Kerk haar kinderen 
ultQelelde doet naar bun laatste rust
plaats: "!\fogen tea paradljze de 
EoQelen u gelelden, moQen bij uw 
komst de Martelaren u ontvanaen en 
u voeren naar de helllae stad Jeruza
lem. Het koor der EnQelen neme u 
op, en moogt gij met Laaarus, den 
arma van weleer, de eeuwtae rust 
aenleten." 

Heden zij uw plaat5 In nede en uw 
woon•tede in het helll~ l;lon. 

P. S. 40 J>oor Christus onzen Heer. Amen 



TN MEMORlAM 



t 
In het heilig Misoffer der Priesters en het 
vrome gebed der geloovigen wordt aanbe
volen de Ziel van Zaliger 

ALEIDA CATHARINA ROOS 
Echtgenoote van 

JACOBUS JOHANNES THEODORUS 
TERSTEEG 

geboren op 13 December 1877 te Spijk bij 
Lobith voorzien van de H.H. Sacramenten 
der Stervenden op 7 Juni 1941 te Heteren 
overleden en aldaar op 11 juni d.a .v. op het 
R.K. Kerkhof begraven. 
Lieve Moeder, Gij , die voor ~der een on
misbare steun en troost waart vol teedere 
zorg en liefde voor Uw kinderen en een 
toevlucht voor armen en ongelukkigen. 
waarom zijt Gij v;in ons heengegaan, of
schoon niemand U kon missen. Uw diep 
geloof, Uw groote eenvoud, Uw innige liefde 
en bewonderenswaardige lijaensmoed wa· 
ren ons een zegen en geluk. Voor allen. 
die U leerden kennen, waart Gij het ideaal 
van een christen Vrouw en Moeder. 

Dierbare Echtnoot en Kinderen, bet was 
Gods H. Wil. dat ik U ook in lijden en 
dood voorging. Ik zou nog meer bel!lben 
willen verduren zoo ik bij U had mogen 
blijven. Maar troost U, na eenigen tijd 
zullen wij in een schooner en gelukkiger 
eenheid voor altijd vcreenigd zijn. Met 
Leike wacht ik U in den hemel. waar wij 
U niet zullen vergeten. 
Lieve Moeder de herinnering aan Uw leven 
en lijden zullen wij als een kostbare schat 
in ons hart bewaren en gesterkt en getroo5t 
door Uw voorbeeld zullen wij U blijven 
volgen op de weg. die voert naar ons eenig 
en eeuwig geluk . 

.M 9" J •zus, barmhartig]..;J! (300 J. af!.) 
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