
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Maria Geertruida Meijerink 
die geboren werd te Losser op 14 ok
tober 1892. Daar sloot ZIJ ook haar kerke
lijk huwelijk 17 november 1920 met 

Johannes Hermannus Elderink. 
In "Olderhove" ontving zij de zieken
sakramenten. Zonder angst stierf zij er 
rustig, volkomen uitgeleefd, op 19 sep
tember 1983. Op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser werd 
zij begraven 23 september 1983 biJ haar 
man, die daar reeds rustte sinds 20 fe
bruari 1946. 

"Tante Marie" was Qehuwd. Als voor
beeldige huisvrouw nam zij haar deel in 
werk en gebed. Zij zag de noden biJ 
andere mensen, zeker toen haar broer 
jong stierf. Dikwijls kwam zij er om te 
helpen en nam Annie bli1vend mee naar 
haar huis. 
Z ij had grote belangstelling voor de 
boerderij, maar ook voor het verenigings
leven, Meer dan 25 jaren was zij voor
zitster van de Losserse Boerinnenbond 
en was lid van de raad van toezicht 
voor de Huishoudschool. 
Voor haarzelf vroeg zij niets. Kerk en 
parochie stonden hoog bij haar aange-

schreven. Menige verfraaiïng daar is 
aan haar te danken. Ze kwam er dan 
ook dagelijks, wandelend, om haar 
Schepper haar gedachten en belangen 
voor te leggen. Bidden dat kon ze! 
In de kerk, thuis, jaarhiks 1n Kevelaar, 
voor de priesters, die ze graag thuis 
zag komen, voor familie en vrienden, 
•1oor haar zelf om een zalige dood te 
mogen sterven. 
Met Maria aoor het leven, met Maria 
op haar lippen, stierf deze begripvolle, 
lieve vrouw. 

Aan u, Koninginne, de groet voor de 
striJd, 

Aan u, onze Schutsvrouw, de wapens 
gewijd, 

Aan u, onze Moeder, zo zacht en zo 
zoet, 

Ons streven, ons strijden, ons leven, 
ons bloed. 

Voor de bliJken van belangstell ing en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame pleegmoeder en 
tante, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Familie Belterman 
Familie Elderink 


