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Ter dankbare herinnering aan 
mijn lieve vrouw 

Maria Geertruida Roelink 
echtgenote van 
Johannes Hermanus Tijhuis 

Geboren te Buurse op 7 november 
1918, voorzien van de sacramenten van 
de zieken, overleden in het ziekenhuis 
"de Stadsmaten" te Enschede op 21 
november 1990. Na de viering van de 
Eucharistie in de parochiekerk van 
Maria Praesentatie hebben we haar 
lichaam ter ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof te Buurse op 24 november 
1990. 

Marie was een blijde levenslustige 
vrouw, die echt van het leven kon 
genieten. Ze was altijd zorgzaam en er 
op uit om de ander van dienst te zijn. 
Gedurende 45 jaar gelukkig getrouwd. 
Het waren mooie jaren. Pas de laatste 
drie jaar werd het sukkelen. Zij was 
kordaat en probeerde door te zetten. 
Maar toen dat niet meer ging heeft ze 
aanvaard: de mens wikt, God beschikt. 
Tot het laatste toe was ze goed bij en 
heeft met Jan alles kunnen bepraten 
en regelen. 

Het afscheid nemen ging moeilijk. 
Samen met hen die haar dierbaar 
waren heeft ze de laatste drie levens
dagen door gebracht totdat het einde 
kwam. Het blijft een mooie herinnering 
dat men al les tot het laatste toe kon 
bespreken. 
Wij laten haar over in Gods handen. 
We vertrouwen dat God haar nu thuis
brengt voor altijd. Intussen moeten wij 
verder en wel in haar geest. Het is 
nodig om de moed te bewaren en 
elkaar vast te houden, naast elkaar te 
blijven zoals men in de laatste dagen 
el kaar tot steun was. 
Zij heeft heel haar leven deel uitge
maakt van de parochie van Maria 
Praesentatie, op de feestdag van Maria 
Praesentatie ging zij heen uit ons 
midden. Moeder Maria ontvang uw 
kind en breng het veilig voor de troon 
van de Allerhoogste. Amen. 

Voor uw blijken van deelneming bij het 
toch nog plotselinge overlijden van 
mijn lieve vrouw zeg ik u mijn 
oprechte en hartelijke dank. 

J. H. Tijhuis 


