
Voor immer 
koesteren we 
Uw liefde 
in ons hart · 



t 
Dankbaar bewaren we de herin

nering aan het leven van 

Maria Johanna 
Roelofs - Brok 

,>· Zij werd geboren te Borne op 27 september 1916. Op 1 augustus 
1946 verbond zij zich door het H. Sacrament van het huwelijk 
met Gerhardus Hermanus Roelofs. Onverwacht, maar niet 
onvoorbereid is zij op 5 juni 1991 te Albergen overleden. 
Tijdens haar uitvaart in de parochiekerk van de H. Pancratius te 
Albergen hebben wij afscheid van haar genomen, waarna we 
haar lichaam bij haar man te ruste hebben gelegd op het 
parochiële kerkhof aldaar. 

We zullen onze moeder en oma heel erg missen, want met haar 
ging een lieve opgewekte en zorgzame vrouw van ons heen. En 
juist nu zij niet meer in ons midden is komt heel haar wijze van 
leven en aanwezig zijn ons zo helder voor ogen. 
Met vader mocht ze het leven doorgeven aan zes kinderen. Haar 
liefde, zorg en belangstelling gingen dan ook in de eerste plaats 
uit naar haar man en kinderen. Ze wist een gezellig thuis te 
scheppen en aan de Zandhuisweg waren veel mensen welkom 
met lief en leed. 
Als dochter uit een groot gezin had zij al vroeg geleerd de handen 
uit de mouwen te steken. Heel haar leven heeft moeder hard 
gewerkt. Naast het vele werk in huis en in de tuin wist ze ook nog 
tijd te vinden om te borduren en te lezen. 

• 

Moeder was een sterke vrouw met name tijdens de ziekte en na 
het overlijden van vader. Graag zullen we haar voorbeeld 
herinneren. Maar ook zijzelf werd niet voor tegenslagen ge
spaard. 
Hoe moeilijk moet het voor haar als bedrijvige vrouw zijn ge
weest, toen ze ruim 10 jaar geleden werd getroffen door een 
hersenbloeding, waardoor ze in afhankelijkheid moest leven. 
Toch heeft ze haar leven ook in ziekte waardig weten te leven. 
Haar groot geloof en opgewekt karakter, maar ook het fijne thuis 
dat haar geboden werd door Antoinet en Jan, Chris en Manon 
zijn haar hierbij tot grote steun geweest. Een thuis, waar ook haar 
andere kinderen en kleinkinderen van harte welkom waren. 
Bedroefd zijn we omdat we nu afscheid van haar moeten nemen 
van een moeder en oma, die er altijd was. 

Dankbaar zijn we dat het mogelijk is geweest dat ze in de jaren 
van haar invalide zijn, toch in ons midden heeft kunnen blijven. Er 
zal een leegte achterblijven nu zij ons heeft verlaten. 

Vanuit haar en ons geloof bidden we: ,,Goede God neem moeder 
en oma op in Uw eeuwig Licht en Liefde." 

Voor Uw blijken van medeleven op welke wijze dan ook die wij 
mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van 
moeder en oma, zeggen. wij U onze oprechte dank. 

Albergen, 8 juni 1991 
Zandhuisweg 8 

Kinderen en kleinkinderen 


