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Met grote dankbaarheid gedenken wij 

MARIA GESINA ROSENS 

sinds 28 november 1991 weduwe van 

GERHARDUS HENDRIKUS JAN ROORD 

Zij werd geboren op 19 oktober 1910 te Oldenzaal. 
Geheel onverwachts is zij gestorven in haar huis aan de 
Violenstraat op 11 december 1991. 
Wij namen ook van háár afscheid tijdens een 
Eucharist;eviering in de Plechelmusbasiliek en hebben 
haar daarna begeleid naar het kerkhof aan de 
Hengelosestraat, waar ze nu rust bij vader. 

Wat niemand verwacht had, is plotseling gebeurd 13 
dagen na het overlijden van vader is moeder plotseling 
gestorven. 
Wij weten niet wat er allemaal in haar is omgegaan. We 
kunnen alleen maar vermoeden on we weten dit zeker, 
dat zij heel veel verdriet heeft gehad om vader. 
Zij konden niet buiten elkaar. Want lief en leed, de zorg 
voor het gezin, het zien opgroeien van kinderen en 
kleinkinderen, zij hebben het samen gedeeld. 

Moeder was een gezellige vrouw. De deur thuis stond 
altijd open. Ze was gastvrij en met haar humor wist ze in 
haar huis een fijne sfeer te scheppen. 
Een speciale band had ze met haar kleinkinderen, voor 
wie ze altijd iets achter de hand had. 
Moeder was ook een vrouw die graag contacten zocht. 
En als ze dacht; vandaag zit ik alleen, dan organiseerde 
ze het bezoek zelf. 
Omdat moeder geestelijk eens terke vrouw was, hadden 
wij zo'n heengaan niet verwacht. 
Er was al veel geregeld om "het-alleen-zijn" zo prettig 
mogelijk te maken. Het is niet meer nodig. 
Ook nu geloven wij dat moeder bij God is en herenigd 
met vader. 
Wij zijn verdrietig, maar tevens dankbaar voor alle liefde 
en zorg, die wij als kinderen en kleinkinderen mochten 
ontvangen. 

:}{aar Ceve:nsvoor6eeU wi{{en wij vo{gen. 

Wij zijn U dankbaar voor uw meeleven, óók nu bij het 
overlijden en de uitvaart van moeder en onze oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 




