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Ter dierbare nagedadnenis aan 

SUSA.'\NA MARIA ALINK 

echtgenare van 

HENDRIKUS GERARDliS 

OUDE WOLCHERlNK 

ZiJ werd gebort>n op I 5 oktober I 913 t>n is 
voorzien van de sacramenten der zieken O\'er
l~deo op 17 december 19Sn. W11 hebbeo haar 
ter ruste gdegd op het Kerkhof te Rossum. 
Daar wacht :ZIJ op de verriJ?.enis, 

Zorgen voor anderen, dat z.og liJ als haar le
venstaak, voor haar man, kinderen en klein
kioderen en voor ieder die haar steun nodig 
had. Zij deed dar vol liefde en overgave. ver
trouwend op de weg die de Ht•er haar wees. 
Je hoefde haar niets te vragen, ZIJ deed her 
zonder er wat voor terug te '·erlangen . 
Niets wa~ haar re veel in haar Lorgen voor 
man en kinderen en zij kon intens genieten van 
baar kleinli.mderen. Zelfs in de la•tsre maan
den van haar leven. toen een slopende ziekte 
haar krachten uitputte was 'ZIJ vol zorg over 
het welztjn van haar naasten en vroeg niets 
voor haar zelf. ZiJ wilde niet tot last ZiJn. ZIJ 
heeft ge,·oeld dat haar einde naderdr. ,.Ik zwt>t>f 
tussen hemd en aarde" zei 'le op haar ziekbed 
en alleen God Wt'et welk een iooerhJke stn)d 
zij heeft gnoerd. 

Want ook ziJ. in haar hart vrohJk en opge
wekt, wilde van ganser harte leven. In haar 
laatste uren op hur Merfbed, toen het praten 
haar :zwaar 'iel glunlachte ziJ naar ht>n die :ZIJ 
hdhad en knikte al sol ZIJ wilde uggen: Het 
is goed geweesr. het IS volbracht. 
Laten wij door onze tranen heen ontzettend 
dankbaar zijn voor datgene wat zij voor ons 
heeft hett>kend. ZIJ heeft nu de eeuwige rust 
en vrede gevonden. God zal haar opnemen In 
71)11 rcuwige vreugde Laat haar weg voor ons 
'oor altiJd een r~chtingwtJlt'r zijn. 
En WIJ die nu achterbhjveo. wij zeggen u~ de 
wereldse scheiding is !:ort en onherroepeliJk. 
maar Je onvergeteloJkc goedheid zullen "e nooit 
vergeten. WtJ zullen goed voor vader zorgen. 
Wees onze voorspreekster bij God in de he
md. In ons gebed zullen we je gedenken. 

Maria, Moeder van AltiJddurende Bijstand. 
Uid voor ons 

De familie Oude Wokhcrink dankt u allen har

telijk voor het meeleven tiJdens de ziekte en 

het O\'erliJden van onze dierbare echtgenote, 

mot>dt>r en oma. 


