
Haar hart was groot, 
haar liefde wijs, 

zo plotseling dood, 

voor 't laatst op reis. 



.ëcn liefdevolle herinnering aan 

Mathilda Wilhelmina Roudijk-Maatman 

Zij werd geboren in Schalkhaar op 
12 december 1927. 

Op 8 september 2002 ov1>rleed zij 
te Deventer. 

Thilda was de een na jongste uit een gezin 
van 6 kinderen. ZiJ groeide op in het dorp 
Schalkhaar en had daar fijne hcnnneringen 
aan De oorlogsjaren waren moeilijk. Zo ging 
ze regelmatig op de fiets naar Klarenbeek om 
bij familie vlees te halen, dat vervolgens 
onder de kleding verborgen werd. In die tijd 
ontmoette ze Ben Roudijk. Heel vaak vertel
de ze over die tijd, over Ben en zijn broers en 
zustl'r, el'n muzikaal en humoristisch stel. 

In 1950 trouwden Ben en zij op 29 november. 
De eerste 6 jaren woonden ze in Deventer, 
waar Hetty. Marian, Lies en Hans geboren 
werden In 1957 verhmsden ze naar 
Schalkhaar, waar Astrid en Thea het gezin 
compleet maakten. Samen met Ben zette zij 
zich enorm in voor het grote gezin. De kinde
ren konden daardoor genieten van een onbe
zorgde jeugd. Zo haalde Thilda al vroeg haar 
rijbewijs, dat kwam goed van pas met 6 kin
deren die regelmatig vervoer nodig hadden. 

Trots was ze erop dat ze haar naaivaardighe
den kon gebruiken voor het maken van 
prachtige kinderkleding. Er was tijd voor u.it
stapJeS op zondag en voor vakanties. 
Kamperen was een vanzelf-sprekendhe1d: 
van tent tot caravan. Ook had ze nog tijd voor 
het dames- en het gemengde koor waarin ze 
tientallen jaren heeft gezongen. Eind juli 
2002 hebben Thilda en Ben nog de 
4-daagse van Zuidlaren gefietst, dat was ook 
bewust hun laatste vakantie met de caravan. 

Thilda was een erg lieve, rustige, zorgzame 
vrouw. Ze hield bijzonder veel van haar man 
Ben, haar kinderen en kleinkinderen. Ze was 
integer en liet een ieder in zijn waarde. 
Op vrijdagavond 16 augustus viel ze opeens 
weg. Gelukkig kon ze in heL ziekenhuis nog 
voor de operatie afächeid nemen van Ben en 
Hans. Op 8 september overleed ze in hel 
Gccrtruiden Ziekenhuis in Deventer. 

Vwr uw belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziekte en na haar overlijden danken wij 
u hartelijk. 

Ben, kinderen en kleinkinderen. 


