
Moge uw lief de voor 
elkaar, een steun zijn 

bij mijn heengaan 



t 
Ter nagedachtenis aan 

Johanna Maria Roescher 

Geboren te Bentelo (Ambt Delden) op 
3 maart 1894, is zij gesterkt door het 
H. Sacrament van de Zieken overleden te 
Delden op 3 januari 1983. Na een Pl. Uit· 
vaartdienst in de Kerk van Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand te Bentelo, is zij 
begraven 7 januari 1983 d.o.v. op het R.K. 
Kerkhof aldaar. 

Voor uw belangstelling en medeleven onder• 
vonden bij het overlijden van onze innig ge• 
liefde zuster, schoonzuster en tante zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Familie Roescher 

Een erekroon zijn de hoge jaren, doorge• 
bracht in dienst van God en de medemens. 
Want zo was haar leven; bezig zijn met de 
dingen die haar dichter brachten bij God . 
Sterk in het geloof heeft zij geleefd, gericht 
op het hiernamaals .. . en de aardse goederen 
die haar waren toevertrouwd besteedde zij 
voor een groot deel aan de uitbreiding van 
dat geloof in de missie. 
Anna Roescher, een eenvoudige en beschei· 
den vrouw, leefde in alle bescheidenheid 
haar eigen leven, er wel op bedacht om niet 
te veel onder de aandacht te komen van de 
mensen. Met haar broer leefden zij samen 
gelukkig tot een ongeval daar een einde aan 
maakte. Zo heeft Anna haar laatste levens· 
jaren doorgebracht in het verpleegtehuis te 
Delden, waar zij vol dankbaarheid van een 
liefdevolle verzorging genoot. Ook wist zij 
het op prijs te stellen als ha;,r broers en fami· 
lie en vrienden haar daar bezochten. Zo heeft 
zij langzaam afscheid genomen van dit leven 
en is zij na een korte ziekte van ons heenge• 
gaan om het loon van de rechtvaardigen te 
ontvangen bij God. Haar nagedachtenis zal 
bij ons in ere blijven en moge zij rusten in de 
vrede van de Heer. 
Onze Vader .... . 


