


t 
Wij blijven in liefde verbonden met 

MARIA JOHANNA LEFERINK 

weduwe van 
JAN ROETGERINK 

Zij werd geboren op 24 januari 1901 te Hengevelde, Ambt 
Delden. Voorzien van het Sacrament van de Zieken over
leed zij eveneens in Hengevelde op 1 februari 1995. Na 
de viering van de Eucharistie in haar parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus werd zij begraven op het kerkhof 
van de parochie. 

Onze Moeder en Oma werd geboren in een klein gezin. 
Zij had maar één zus, die ouder was dan zij. 
Op 14 mei 1937 is zij getrouwd met Jan Roetgerink. Uit 
hun huwelijk werden een zoon en drie dochters geboren, 
waarvan één meisje maar een paar dagen oud is gewor
den. Met haar elf kleinkinderen leefde zij heel intensief 
mee. 
In haar jeugd, aan het begin van deze eeuw, heeft zij 
hard leren werken. Terwijl Vader bij de provincie werkte, 
bleef thuis een kleine boerderij achter. Moeder werkte op 
het land en met de dieren. Dit deed zij liever dan het werk 
in huis. 
Tot op hele hoge leeftijd hield zij de tuin bij. Zij was een 

vrouw, die hield van de natuur. 
De laatste jaren had Moeder, die ook bekend was onder 
de naam "Root's Marie", dag en nacht verzorging nodig. 
Dit vroeg wel meer van ons kinderen dan zij besefte. 
Maar zij was ook geen persoon, die haar huis uit wilde. 
Met de familie Vehof en een goede onderlinge samen
werking heeft zij naar haar levenseinde toe kunnen leven. 
Belangrijk was voor haar het geloof. Zij putte hieruit veel 
kracht, zeker na het sterven van Vader op 8 april 1972. 
Onmisbaar is voor haar de kerkradio geworden, waardoor 
zij kon meeleven met het wel en wee van het dorp en de 
parochie. 
De lasten van de oudedag verhinderden haar niet om met 
belangstelling tot het laatste toe het leven van de kinde
ren, de kleinkinderen en haar omgeving te volgen. On
danks haar angst voor de dood, is zij rustig en met over
gave gestorven. 

Heer onze God, aanvaard met liefde 
onze Moeder en Oma, 
en schenk haar het eeuwige leven. 
Houd ons samen en leid onze levensweg, 
waarbij we haar voorbeeld voor ogen houden. 
Amen. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het overlij
den van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U langs 
deze weg onze oprechte dank. 

kinderen en kleinkinderen 


