


De liefde het meeste 

In dankbare herinnering aan 

Euphemia Gesina ten Velde-Roling 
S1nie 

Sinie werd geboren te Klazienaveen, 19 juni 1934. 
Zij werd als 7 de van de 10 kinderen geboren van een 
saamhorig gezin. Als kind heeft zij de geborgenheid 
van haar ouders, broers en zussen als een warme deken 
over zich gekregen. Reeds op jonge leeftijd werd haar 
gevraagd, omdat haar moeder ziek werd, de taken in 
de huishouding op zich te nemen. Liefdevol zorgen, 
maar ook bezorgd zijn , speelde vanaf die tijd een grote 
rol in haar verdere leven. Maar klagen deed zij nooit. 
Op 11 mei 1957 trouwde ze met Bernard, die ze ontmoet 
had tijdens een dansavond, op een 2e Pinksterdag in 
hotel van Dijk. Uit dit huwelijk werden twee zonen en 
één dochter geboren. Na aanvankelijk een korte tijd 
aan de Pensteenstraat te hebben gewoond, hebben ze 
50 jaar aan de Meridiaan gewoond. Sinie was trot5 op 
haar gezin, maakte kleding voor de kinderen, deed spel
letjes met ze en zorgde ook dat ham· kinderen zich gebor
gen voelden. Later toen de kinderen op de lagere school 
zaten ging ze weer werken. Ze kreeg een baan bij de KLM 
kledingfabriek. Zij zat daar achter de naaimachine , wat 
zij graag mocht doen en zorgde zo dat het gezin het 
financieel beter kreeg. Van het gespaarde geld werd een 
auto gekocht en dat betekende vrijheid en bovendien 
konden zij naar haar zus Annie in Noord-Brabant die zij 
anders maar weinig zagen. Toen de kinderen groter 
waren heeft ze met Bernard verschillende bus- en vljegreizen 
gemaakt. 

Vanuit hun diepe ge loofsovertuig ing hebben ze ook 
diverse reizen gemaakt. Zo hebben ze o .a . Rome en 
Lourdes bezocht. Lourdes heeft een onuitwisbare her
innering achtergelaten. Dat ze een grote liefde voor 
Maria koesterde, bleek wel uit het feit dat een Maria.
beeldje dat ze kreeg van de Maria- congregatie op haar 
trouwdag, tot op de dag van vandaag op haar nachtkastje 
heeft gestaan. Nadat ze met de vut en pensioen waren 
kregen ze meer vrijheid, de kinderen waren getrouwd 
en ze genoten van de twee kleindochters die inmiddels 
geboren waren. Met haar andere zus Marie en Geert 
gingen zij vaak op vakantie in een zomerhuisje, dan stond 
voorop het kaarten , fietsen en lekker eten. Aan dit alles 
kwam een einde toen haar zus Marie, die naast haar 
woonde, overleed. Zij begon zich eenzaam te voelen aan 
de Meridiaan, ook omdat haar gezondheid haar in de 
steek liet. De afgelopen 5 jaar heeft ze met heel veel 
plezier nog in de Melde gewoond. Met tal van activiteiten 
heeft ze meegedaan , waarbij de zangmorgen op vrijdag 
favoriet was. Ook de laatste festiviteiten rond het 25 jaar 
bestaan heeft ze nog met hartelust mee mogen vieren. Na 
een verder afnemende gezondheid de laatste jaren, is 
ze na een kort ziek.zijn de afgelopen weken, steeds in 
de nabijheid van haar naaste fam ilie op woensdag 19 
augustus 2015 overleden. We staan niet altijd stil bij 
het woord "samen", maar het is een groot gemis als 
"samen" uitje leven is. 

En nu blijft geloof; hoop en liefde, doch de meeste va11 
de::.e is de liefde, die zij ons zoveel heeft gegeven. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Familie ten Velde 


