


Met grote vreugde en dankbaarheid hebben 
we kennis gegeven op 13 mei 1969 
van de geboorte van ons dochtertje en zusje 

Nicole 

die bij het h. doopsel de namen ontving 
van Nicole Maria, dochter van 
papa en mama Roescher-Vrielink en 
zusje van Monique en Martijn -
diep bedroefd en verslagen zijn we 
nu zij, pas negen jaar oud, 
niet meer bij ons is, 
maar thuis is bij onze lieve Heer, 
onverwacht aan ons ontnomen 
op zaterdag 9 december 1978, 
toen ze, ondanks uiterste inspanning 
om het leven te behouden , 
stervend haar hoofdje boog 
en. als een engeltje vloog 
naar Gods hemel omhoog. 

Is er een woord van troost 
is te begrijpen wat gebeurde? 
We hebben een kind verloren. 
Zij is ons zo lief, God. 
Wat kunnen we zeggen 
wat kunnen we doen? 
we zijn er stil van .. . 
Jij was bij ons, je blijft bij ons. 
Als we je naam noemen 
denken we aan je terug, 
zien we je lachend gezicht, 
je guitige ogen, je donkere haren, 
horen we je kinderstem vragen en roepen: 

'papa, mama heb ik dat mooi gedaan?' 
IJverig en precies op school en thuis, 
speels en opgewekt met zus en broertje, 
met je vriendjes en vriendinnen, 
gelukkig met wat je presteerde, 
een beetje trots op het resultaat: 
de auto die je maakte op de jeugdclub, 
het naambordje dat wij bewaren, 
je laatste werkstukjes. 
Wat was je blij om Sinterklaas, 
driftig bezig met je spel, 
op je eentje druk met kleertjes 
en de haren van je pop, 
en wat zag je er mooi uit 
in je lange jurk die mama maakte. 
En zoveel meer, Nicole, 
we vergeten je nooit. 

Lieve papa en mama, 
Monique en Martijn, 
hebt geen verdriet over mij . 
Ik heb God tot Vader 
en Maria tot moeder, 
in de hemel ben ik blij. 
Ja, je bent in de hemel, 
eenmaal zien we je weder. 
Nicole, rust in vrede . 

Wij danken u hartelijk voor uw troost en meeleven 
bij het heengaan van onze I ieve dochter. 

Fam. Roescher-Vrielink 

Hengevelde, december 1978 


