
Wil in dankbaarheid gedenken 

JOHANNA ROUING-ELZINGA 
Zij werd geboren te Blauwhuis op 

24 april 1891. Sinds 18 aug. 1962 was 
zij weduwe van 

HENDRIKUS FRANCISCUS ROUING. 
Na een welbesteed leven is zij, meer
A'la len gesterkt door het H.Sacrament 

der zieken, op 26 maart 1988 te 
Enschede, in de vrede van Christus 

overleden. 

Vlak voor de Goede Week, waarin 
de Kerk het lijden en sterven over
denkt van Jezus Christus, is onze 
goede moeder en lieve oma van ons 
heen gegaan. 

Al zijn we intens dankbaar, dat we 
haar zo lang in ons midden mochten 
hebben: we zullen haar tóch heel erg 
missen. - Ze verdiende het gewoon, 
dat zij door ons allen als op handen 
werd gedragen, omdat zij zo'n fijne 
moeder en oma was, altijd vol zorg, 
soms té bezorgd, voor heel haar 
gezin. 

Aan de kinderen en kleinkinderen 
heeft zij veel vreugde mogen beleven. 

Maar ook zorgen en kruisen zijn 
niet aan haar voorbij gegaan. Zorgen, 

samen met vader, voor 7 kinderen en 
vele jaren voor haar schoonvader in 
de moei lijke oorlogsjaren .. . en zware 
kruisen : door de dood van 'n dochter 
en zoon, van een schoondochter en 
schoonzoon én van twee kleinkinde
ren. - Zij heeft daar erg onder gele
den, maar in haar groot geloof, dat zij 
voortdurend voedde met gebed en 
met de H.Eucharistie, vond zij telkens 
kracht tot overgave. 

Zij gaf haar christen-zijn gestalte 
door in eenieder het goede te zien. 

Op eigen wens opgenomen in het 
Dr.Ariënstehuis te Glanerbrug heeft 
zij daar nog 15 mooie jaren gehad. 
Zij was gelukkig dat haar wens in 
vervulling was gegaan om dichtbij 'n 
kapel te wonen. 
Dankbaar voor alwat zij voor ons en 
anderen heeft betekend, bidden wij 
vol vertrouwen, dat zij nu mag opgaan 
naar de eeuwige vreugde van de 
verrezen Christus. 

Uit dank voor Uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan onze moeder 
en oma. 

Kinderen, klein- en achterklein
kinderen. 


