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In de vrede van Christus is 
van ons heengegaan 

MARIA BERENDINA BAALHUIS 
weduwe van 

Fredericus Johannes Ronnk 

ZU werd geboren op 31 maart 1892 te De· 
nekamp en stierf, gesterkt door het Sa
crament vt~n de zieken op 28 februari 1977 
te Oldemaal. Op 3 maart d a v. hebben 
wU b!J haar uîtvaart in haar pcHochrekerk 
de Eucharisrre gevierd. gelovig herdenkend 
de ctood en opsrandmg van onze Heer. 
Daarna hebben wU afscheid van onze moe· 
der en oma genomen in her Cremarolium 

re Us-;elo. 

L~vend vanuit een eenvoudig. maar diep· 
geworteld geloof heeft z[i samen met haar 
man haar kinderen opgevoed met liefde
volle zorg. Toen zij achterbleven. nadat 
hun kinderen zelf een gezin hadden ge
sucht. hebben z[j samen noq vele jaren 
van hun rust genoten in hun huis aan 
de RossummerstraaL waar z[j met kinderen 
en kleinkinderen hun 50 - jang huwelijk 
mochten vieren. 
ZU was een vurige vereerster van de moe
der van de Heer. wier naam zU door haar 
leven gedragen heeft. Enige malen ging 
ziJ ter bedevaart naar Lourdes en meer 
dan vijftig maal trok zij met de Oldenzaalse 
processie naar Kevelaer. 

Na de dood van haar man m maart 1972 
leefde zU tevreden verder. dankbaar \oOOr 
haar goede gezondherd 
Bij haar b[jna dageliJkse gang naar de kerk 
vond zij kracht en bemoed•gmg . De leef
tiJd der sterken bereikend. oud van jaren. 
was 7[i dankbaar voor de liefdevolle ver
/Orging, die z[j ontving. 
Vol overgave aan Gods zorgzame leiding 
zag zU het einde van haar aardse levE'n 
nt~deren . Daarom kan ZIJ ~errrouwvol haar 
Heer ontmoeten. omdat w[j naar de liefde 
van ons harr geoordeeld zullen worden 

Wanneer Uw lichl 
mU voorgaat in de nacht, 
Wanneer ik hoor 
dat U mij thuis verwacht. 
dan weer ik, Heer, 
dat U mUn zwakheld ziet, 
dan zeg ik dank. 
want U verlaat mU nlt'!. 

Voor Uw bl[jken van medeleven. ondervon 
den b[j het overi!Jden van onze lieve mot'der. 
behuwdmoeder en oma betuigen W!J U 

onze harteliJke dank. 

Uit aller naam: 
K1nderen en kleinkinderen 

OLDENZAAL. maart 1977 
Rossummerstraat 11 
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