
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Dankbare herinnering aan 

ANNA MARIA ROHLING 

Zij werd te Erica geboren op 19 februari 
1917 ; huwde iin 1940 m,et Johannes Arling . 
Aan hun zorgen werden 5 kinderen toever
trouwd. Zij werkte met haar man in de zaak 
en had daar.naast de zorg van de huishou
cling. Zij heeft niet van zich doen spreken 
in de grote wereld van de m,ensen, zo een
voud,i.g, zo gewoon heeft zij geleefd, d'ienst
baar aan wat haar was toevertrouwd. 
Ze was een trouwe echtgenote, een goede 
moeder, lat-er ook voor de kleinkinderen, 
voor wie ze alles ov-er had . 
Toen al-1,es niet meer zo g,i,ng, de gezond
heid niet meer optimaal was, bleef ze een 
blije mens, d,ie kon genieten van 't leven. 
Het vol·ksdansen was haar alles; het te doen , 
er naar te kij,k-en. Ze was spontaan, har-te
lij'k , kon zich goed- uiten , wist met andere 
mensen om te gaan en had ze graag om 
zioh heen. 
Zij kon het v,erl.i,es van haar man - t de
cember 1987 - moei·lij'k verwerken. Toen ze 
hem tot het laatst verzongde, vergat ze 
haar eigen wankele gezond-heid, maar het 
heeft van haar veel kracht gevraagd . 
Om meer tussen en bij de mensen te kun
nen zijn, zag ze uit naar een aanleunwoning 
maar dat heeft niet meer mogen zijn. 
Op 26 julii 1988 is zij onverwacht uit dit le
ven heengeg,aan. 
Zij heeft haar leven vol,tooid, het terugge
gel•egd i,n de hand van haar Schepper. In 
d,ie hand is zij nu veiHg geborgen. 

Na een Eucharist,ieviering ten afscheid is 
haar stoffelij,k 1-ichaam op 30 juli 1988 aan 
de aarde van het R.K. k,erk.hof te Erica toe
vertrouwd. Daar rust het tot op de dag van 
de Heer. 
Goede God, het p'l-otseli,ng heengaan van 
onze moeder en oma heeft ons opnieuw 
met v,ersl,ag,enhe,id en ver-d,riet vervuld. 
Want met haar d-ood is ook het ouderlijk 
hu,is niet meer. Toch zijn we da,nkbaar voor 
al het g,oede, dat zij voor ons gedaan heeft , 
ons voor het leven meegegeven heeft. 
Dat we de herinneni,ng aan haar vasthouden 
door zelf in eenvoud te leven en in ha:rte
lij,kheid onder en met elkaar. Geef Uw 
dienares Anna Maria toegang tot Uw eeu
wig Hcht. 
Dit vragen we U op de voorspraak van de 
H. Gerardus Majella, clie zij heel haar leven 
zo zee:r heeft vereerd en op wie zij heel 
haar vertrouwen stelde. 

Voor uw belangstelling, uw mede
l•even in deze voor ons zo droeve 
dagen danken 

De kinderen Arling 
en de kleinki,nderen 


