


In dankbare herinnering aan 

MARIA GERHARDA THERESIA 
ROHOF - VREE EGBERTS 

"MIES" 
Zij werd geboren te Nieuw Heeten op 8 april 1932 en 
overleed te Hengelo op 23 februari 2000. Na de 
Eucharistieviering ten uitvaart in de parochiekerk Maria 

.> · Onbevlekt Ontvangen Ie Zenderen hebben we haar te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Het is een hele schok dat mijn echtgenote, onze moeder 
en oma nu niet meer bij ons is. Want zij was bij ons als zo 
vanzelfsprekend aanwezig. We zullen haar dan ook heel 
erg missen. 
Onze lieve gestorvene was in het gezin als een echte 
moeder aanwezig. Ze hield van gezelligheid en ze wist het 
ook zélf gezellig te maken. Er was dan ook altijd tijd voor 
een praatje , voor een spelletje en bovenal had ma steeds 
veel aandacht voor het wel en wee van haar man, 
kinderen , schoon- en kleinkinderen. Hoe kwetsbaar haar 
eigen gezondheid ook was, toch mocht niemand om haar 
heen iets tekort komen. 
Mies hield in de gaten dat haar huishouding goed liep. Ze 
lette daarnaast ook op het huiswerk van de kinderen; a ls 
er een proefwerk op stapel stond werd de lesstof door ma 
zélf overhoord. Bovendien heeft ze naast de huishouding 
ook nog buitenshuis gewerkt in het ziekenhuis in Almelo. 
In dat werk vond ze veel voldoening en vele goede 
contacten. 

Na de verhuizing uit het geliefde Azelo is ook het wonen in 
Borne goed bevallen. Mies vond hel fijn om de winkels zo 
dicht in de buurt te hebben en dan eens even gezellig het 
dorp in te gaan . Bovendien genoot ze ook van alle 
bedrijvigheid dichtbij haar eigen deur en in de kamer had 
ze dan ook een strategisch plekje met goed uitzicht. De 
jaren in Zenderen waren wat moeizamer, mede doordat 
haar gezondheid achteruit begon te gaan. 
Door vele jaren van haar leven loopt als een rode draad 
een kwetsbare gezondheid. Vooral in het laatste jaar ging 
ook haar geestelijke gezondheid achteruit. Meer en meer 
had ze nu zélf de aandacht en zorg van anderen nodig. 
Wij, haar man en kinderen, zijn blij dat we haar die zorg 
zoveel mogelijk hebben kunnen geven. En gelukkig 
waren er ook mensen uit fàmilie en buurt die aandacht 
aan haar wilden geven . Zo was het mogelijk dat Mies tot 
bijna het einde toe thuis kon blijven. Uiteindelijk verbleef 
ze nog vier weken in het Borsthuis in Hengelo waar ze 
heel vredig is gestorven. 
Lieve vrouw, mama en oma. Voor al het goede dat we 
met jou mochten delen wi llen wij je danken. Alle mooie 
herinneringen verzachten onze pijn. Wij laten jou nu gaan 
maar we zullen je nooit vergeten. Wij hopen en bidden 
dat je thuis mag zijn bij God, onze hemelse Vader, op wie 
jij altijd jouw vertrouwen hebt gesteld. 

Voor alle blijken uan zorg en aandacht tijdens de ziekte en 
bij dit afscheid uan mijn urouw en onze moeder en oma 
zeggen wij u hartelijk dank. Het was een grote steun. 

Familie Rohof 




