
In vrede 

Agatha Theresia Rossmann 
ZIJ ,, 3 f•btuorl 1 905 te Wettringen (Old) g•bo· 
ren Onverwacht overleed :rij te losser 26 juni 19 7 3 
n• voorzien te 11Jn v• n de ucrame nten der zieken 
Op 29 Juni d •.• werd haar lichaam te ruste oe-

l•gd op h•t R.K. kerkhof te Lon• r 

Olschoon 'eer ••"voudlg van •a rd, be:r:at de:r:e 
vrouw In h••r diepste Innerlijk een grote rijkdom 
oen geloof, diep menselljk meeleve n met •n zorg 
voor h••r medemens. vooral voor de min, bij wie 
ziJ Jarenl•n9 •Is een bijbelse Marthe In dlentt was 
eo die plot1elln9 voor enkele jaren geleden uit 
ha•r leve" van zorg en dienstbaarheid heen91ng 
naar het hemels vatferland De dood van d•:ze m•n 
br.cht 1n h••r leven droe fheid en een reke re een
za•mhe1d Celulrliclg h•d zij •en ec:ht vrouwelijk 
b•roep ZtJ n••lde en maakte japonne n •001" •ele 
dam•'· die •r zeer tevreden over waren . o.t o•• 
haar veel vreugde In haar leven en verlichtte h••r 
••nzaamhe1d, mede door het feit dat zij een out· 
vriJ• vrouw WH, niet alleen voor de menHn die 
n1Ht haar huls op k1ntoor werkten, maa r ook voor 
de vele men1en, die bij haar op bezoek kwamen 
Haar grootste zorg In de laa tste jaren WH: "Waar 
ga ik '" de toekomst wonen ?" God heeft deze 
zorg p lottellng vin haar weggenomen, door haar 
op te nemen In de woning van ~et eeuwig Vader 
huls, w••r zlJ zeker een voorspreekster z•I zl}n 
voor ellen die heer gekend hebben. 

01ue Veder - Wees gegroet 

He•r ge•f ha•r de eeuwige rust 

Oruk: de lange, losser 

Voor uw blijk en van deelne ming na h e t over

lijde n T&n onze lieve zu1te r, behuwdzuster en 
tante, en de laatste e e r aan haar bewe ze n, zijn 
wij u zeer dankbaar 

familie Roumann 


