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Zij werd geboren te Mill op 22 maart 1922 en na een 
korte ziekte en een vol leven is iij • voortien van 

het Sakrament van de lieken • toch nog vrij plotseling 
van ons heengegaan op 7 april 1987. 

Wij hebben haar te rusten gelegd op het 
R. K. Kerkhof te Mill op vrijdag JO april. 

Droefheid heerste er in het gezin enkele jaren geleden 
toen Mies van ons heenging. 
Droefheid hel meest en het innigst gevoeld door Dina, 
die nu alleen de zorg voor het gezin op zich moest ne
men en het gezin bleef wat het was: een hechte ge
meenschap van mensen die steeds voor elkaar 
klaarstonden. 
Hoewel zij Mies vreselijk miste en onder dat gemis erg 
leed, probeerde zij toch de bezorgde Moeder voor haar 
kinderen te blijven in wie zij haar man terugkende. 
Pas nog vierde zij haar 65ste verjaardag en bij die gele
genheid boden de kinderen haar een bootreis aan. 
Die gestie van dankbaarheid en erkenning moet haar 
goed gedaan hebben. Het wa~ een afspiegeling van de 
huiselijke sfeer die in het gezin heerste - een sfeer die 
niet alleen hepaald werd door eigen k inderen, maar 
mede door de schoondoçhters, die als het ware waren 
uitgegroeid tot eigen dochters. 

Het was allemaal zo mooi en zo gaaf en nu dan is zij 
van ons heengegaan • haar 6 jongens achterlatend. 
Vaak vroeg zij zich af hoe dat zou moeten gaan als zij 
er niet meer zou zijn. 
Ja, zij was een zorgzame Moeder die meer dacht aan 
haar kinderen dan aan zichzelf. 
Het is juist die zorgzaamheid die zij aan hen heeft 
overgedragen en dat mag voor haar een troost zijn en 
haar vertrouwen geven voor hun toekomst . 
Zij leeft verder in haar kinderen en ook in haar klein
kinderen. Mama, rust nu maar uit in vrede. 
In ons verdere leven zullen wij je nooit vergeten want 
samen met Papa leef je verder met ons en in ons. 
Mama bedankt voor alle goede zorgen voor ons. 
Uw bedroefde en dankbare kinderen. 

Voor de vele blijken van meeleven en belangstelling 
willen wij U hartelijk danken. 

Familie Roefs 




