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Bedroefd, maar met een dankbaar hart ne
men wij afscheid van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma 

MARIA GEZINA TER BRAAK 

weduwe van 
Johannes Roesink 

Zij is geboren te Hengelo op 22 mei 1910. 
Na een langdurig verblijf in het Verpleeg
huis "Krönnenzommer" is zij te Hellen
doorn overleden op maandag 11 november 
1991. We hadden haar voor het laatst in ons 
midden op vrijdag 15 november tijdens de 
Uitvaart in de kerk van de H. Blasius te 
Beckum, waarna we haar te ruste hebben 
gelegd op het parochiekerkhof aldaar naast 
haar man en onze vader. 

Nu wij afscheid nemen van moeder en oma 
doen we dat met droefenis in ons hart, maar 
tevens met een zucht van verlichting, dat 
aan haar zwaarmoedig leven een eind ge
komen is. Het deed ons pijn haar verdriet te 
zien en haar niet te kunnen helpen. We 
gunden haar de rust. Zelf heeft ze 3 jaar 
geleden geschreven: ,,Het einde is in zicht. 
Mijn leven is niet over rozen gegaan". Ze 
leed aan een ziekte waar wij maar moeilijk 
iets mee konden doen. Ze schrijft zelf dat ze 

het er erg zwaar mee heeft gehad. Ze heeft 
dat meegenomen naar het Verpleeghuis 
"Krönnenzommer" in Hellendoorn, waar zij 
ongeveer acht jaar goed verzorgd werd. Ze 
wist dat haar leven niet zonder gevaar was. 
Ze schrijft zelf: ,,maar ik heb de dood nooit 
gevreesd. Het zou alleen een uitkomst 
zijn" . Maar ze laat er meteen op volgen: 
,,Mijn God, niet mijn wil, maar uw wil ge
schiedt" . Dat was haar overgave. Voor haar 
en voor vader, die in 1974 is overleden was 
het geen gemakkelijke weg. Wij allen had
den het haar zoveel mooier gegund . Zij is 
rustig gestorven. Wij vertrouwen erop dat zij 
nu rust heeft gevonden en in vreugde mag 
leven bij God, samen met vader. Wij nemen 
afscheid met de woorden: Werken was je 
leven, voor een ieder stond je klaar. Dank 
voor alles wat je hebt gegeven. Dank voor 
hetgeen wij betekenden voor elkaar. 

Wij danken allen die veel voor moeder bete
kend hebben en zorg aan haar hebben be
steed. Dank ook aan allen die met ons mee
leefden in deze dagen van afscheid. 

Familie Roesink 


