


In dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Johanna 
Maathuis - Roelvink 

weduwe van 
Johannes Gerardus Maathuis 

Moeder is geboren op 24 maart 1914 te Bornerbroek. 
Op maandagmorgen 30 juni 2008 overleed zij, 
na voorzien te zijn van de ziekenzalving, in het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. Tijdens haar 

uitvaart in de Parochiekerk van de 
H. Pancratius te Albergen op 4 juli 2008 hebben we 

afscheid van haar genomen en haar begraven 
op het parochiële kerkhof. 

Een lieve zorgzame moeder, fijne oma is van ons heen 
gegaan. Vol overgave en toewijding stond zij altijd 
midden in haar gezin, waaraan zij veel tijd en 
aandacht besteedde. Ook bij haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen was zij zeer geliefd. 
Moeder groeide op in Bornerbroek, vervolgens 
verhuisde het gezin Roelvink via Nieuw Schoonebeek 
naar Albergen. Al snel kwam zij in de voetsporen van 
haar vader terecht: de PTT heeft dan ook voor een 
belangrijk deel haar leven bepaald. Als kantoor
houdster was ze samen met Jan bijna 40 jaar het 
gezicht van de Post in Albergen: gastvrij, altijd 
beschikbaar, behulpzaam en tijd voor een gesprek. 
Met veel enthousiasme combineerde zij deze baan 
met een druk gezin van 7 kinderen: een moderne 
vrouw die haar tijd ver vooruit was. Moeder was een 
boeiend persoon; ambitieus, betrokken en 
geïnteresseerd bij het wel en wee van de mensen om 
haar heen. 
Ze hield erg van kaarten, puzzelen en spelletjes doen. 
Zelfs tot een paar weken geleden speelde ze nog met 

ons rummikub. Ze genoot erg van het leven: kon 
uitzien naar feestelijke gebeurtenissen. Was zeer 
attent bij verjaardagen, stuurde altijd een kaartje of 
kwam zelf op bezoek. Tot op hoge leeftijd was ze nog 
aanwezig op het jaarlijkse buurtfeest, ook op de 
familiedag was ze vaak het stralende middelpunt. Ze 
genoot zichtbaar om met al haar kinderen samen te 
zijn. Met veel plezier kijken we terug op de 
gezamenlijke vakantie naar Sauerland, toen moeder 
65 jaar werd. Toen moeder 84 jaar werd is ze samen 
met ons naar Euro Disney geweest omdat ze bang was 
dat ze de 85 niet zou halen. 
Ze was een gelovige vrouw: opgegroeid met 
traditionele waarden en normen, was ze goed in staat 
om de veranderingen in de kerk, die ze van nabij 
meemaakte, kritisch te volgen. De laatste jaren was 
de kerkradio voor haar heel belangrijk. 
Tot drie keer toe bracht ze een bezoek aan Lourdes, 
wat voor haar zeer veel betekend heeft. 
Het verlies van Jan als ook van Lidy's man Gerrit, 
heeft haar diep geraakt. Met veel steun vanuit de 
omgeving en vanuit het geloof werd dit gemis voor 
haar minder pijnlijk. 
De laatste jaren ging haar gezondheid helaas duidelijk 
achteruit. Wij als familie hebben haar thuis de 
afgelopen periode goed kunnen verzorgen samen met 
hulp van de Thuiszorg . Moeder stelde dit ook zeer op 
prijs. Een week geleden werd ze opgenomen in het 
ziekenhuis, waar ze op 30 juni is overleden. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u 
oprecht. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Albergen, 4 juli 2008 
Zenderseweg 9 


