
Ter dankbare herinnering aan 
MARIA WERMELINK 

weduwe van 
Gerardus Johannes Rolefes 

Zij werd geboren op 13 mei 1909 te Man
derveen. Na een kortstondige ziekte, nog 
voorzien van het H. Sacrament van de 
zieken, is zij overleden 29 dec. 1979 in 't 
St. Elisabeth ziekenhuis te Almelo. Wij 
legden haar ter ruste, na de uitvaart-

dienst op het r.k. kerkhof te Vasse, 
2 januari 1980. 

Onze dierbare moeder en oma is van ons 
heengegaan. Het valt ons zwaar afscheid 
te nemen van haar, die zoveel voor ons 
betekende. Kerstavond was zij nog met 
ons in de kerk om het geboortefeest van 
Christus te vieren. De jaarwisseling heeft 
zij niet meer meegemaakt. 
Het ongewisse van het leven grijpt ons 
weer aan, nu wij afscheid moeten nemen 
van een liefdevolle en zorgzame moeder, 
bezorgd en hartelijk voor ieder. Vele ja. 
ren weduwe, was zij het middelpunt ge
worden van haar kinderen en kleinkin
deren. 
Zij was 'n voorbeeld van geloof en Gods
vertrouwen en accepteerde het leven met 
z'n goede en kwade dagen. Het viel haar 
zwaar afscheid te moeten nemen. Wij 

willen haar graag in onze gedachten hou
den zoals zij voor ons was: blijmoedig, 
zorgzaam en liefdevol. Thuis bij haar 
zoon Harrie, Trudy en Gerard en klein
dochter Linda en daarbuiten in haar werk 
en liefhebberijen. De dingen die zij deed, 
deed zij steeds vol enthousiasme en met 
echte betrokkenheid. 
God, wij bidden U, nu dit aardse leven 
voorbij is, dat Gij haar deelachtig maakt, 
aan het geluk en de vrede, waarover we 
de afgelopen dagen in de kerk zoveel ge. 
hoord hebben. · 
Moge Maria, die in het Kerstgebeuren 
zo'n grote plaats inneemt, en wier naam 
zij droeg en wie zij zo trouw vereerde in 
Kevelaer en Lourdes, haar begeleiden tot 

Jezus haar Zoon. 

Voor Uw belangstelling en medeleven bij 
het heengaan van onze moeder en oma, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE ROLEFES 

Manderveen, januari 1980 
Oude Uelserdijk 19 




