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Niemand leef;! vom zich zelf 
Niemand sterf,! voor zich ze.Il 
Wij leven en sterven 
voor God on,ze He.er 
Hem behoren we toe 

Dankbare herinnening aan 
MARIA ELISABETH BEDDINKHAUS 

wed uwe van 
Antonius Hendrikus Rolink 

Een lang mensenleven is afgesloten, dat op 
2 juli 1898 te Erica begon. Als jon,ge vrouw 
hu,wde zij 16 f,ebruari 1919. UH d,it huwelijk 
we,rden 10 kinderen geboren. 
De zorg voor haar ,gezi:n vroegen hard wer• 
,ken en sober le,ven. Zoals ieder mens heeft 
zij haar vreugde en verdriet gekend. Wal ech· 
Ier ,het leven ook br,acht, zij w,ist zioh in Gods 
hand•. Uit een dii,ep geloof heeft ze gel·eefd 
,en daaruit putte z.e kracht. 
Ze was met ,haar man 56 jaar getrouwd. Daar
na bleef ze nog bijna 10 jaar een I ieve, zo,r,g· 
zame moeder en oma. 
Haar vroomh•eid en Godsvrucht uitte zich in 
een onophoud,elijk bidden van de rozenkrans. 
Die ,gebed ga,f haar leven oveegave en rust 
en tegelij,k zorgde ze zo nog voor allen die 
haar dierbaar waren. De laatste 3 jaren, dat 
ze niet meer alleen kon zij,n verli,et ze haar 
geViefde stee Erica en we,rd bij haar dochter 
in Barger-Oosterveld met liefde en zorg om
r,ingd. 

Op 8 februar,i 1985 vond haar leven hier plot
seling een einde en gaf ze haar zie,I terug in 
de handen van haar Scheppe.r. 66 jaar na 
haar trouwdag hebben we haar l ichaam tot 
de dag van de opstanding te ruste gelegd 
op 't R.K. Kerkihof •te Erica op 13 februari 
1985. 

God, Vader, we zijn verdrietig, dat moeder, 
clie we tàch zo lang mochten hebben , niet 
meer bij ons i·s. We zijn ook dankbaar en ge• 
lo1;en da,t ze U toebehoort en ons vaderland 
in de hemel i,s, waar zij deelt in Uw eeuwig 
geluk. Geef, dat het goede, dat ze ons voor
leefde, i,n ons leven verder vrucht draagt. 

Heer geef Uw di,enares Maria Elisabeth de 
eeuwi,ge rust. 

Voor de vele blijken van belangstelling na 
het overlijden van onze lieve moeder, groot• 
en overgrootmoeder, zeggen wij U hartelijk 
dank. 


