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Ter dankbare herinnering aan 

ANNA MARIA ROZEMAN 
sinds 1965 weduwe van 

Joannis Gerhardus Ahlers 

Geboren op 25 september 1887 te Weiteveen, 
overleden op 15 augustus 1979 te Nieuw
Schoonebeek, en begraven op 18 augustus 
d.a.v. op het R.K. kerkhof aldaar. 

Tot in hoge ouderdom mochten wij moeder 
en oma in ons midden hebben. Wij zijn dank
baar voor de vele jaren van haar aanwezigheid, 
en voor haar en ons geloof dat God de mens 
uit het duister van de dood brengt naar het 
licht van het blijvende leven. 

Moeder en oma heeft in vroegere jaren de 
hardheid van het leven op deze aarde onder
vonden. Een leven in grote armoede en met 
hard werken voor het dagelijks brood. Het 
vormde haar tot een mens die openstond 
voor anderen en meeleefde met het lief en 
leed van de medemensen. Zij was een tevreden 
mens die ook de nieuwe tijd - die haar zoveel 
goeds bracht - in geloof wist te waarderen, 
vol vertrouwen in de goede bedoelingen van 
mensen die anders dachten en deden dan 
zij gewend was . 

Zij liet zich daardoor niet van haar stu~ 
brengen, en zocht haar steun in haar eigen 
diep geloof. Tot aan haar toch .nog plotselinge 
dood leefde zij mee met anderen, vooral met 
haar kinderen en vele kleinkinderen. 
Bij voorname gebeurtenissen in hun leven was 
zij steeds aanwezig. 

Moeder en oma zal bij ons blijven voortleven 
als iemand die haar geloof metterdaad liet 
zien, als een voorbeeld ter navolging, voi 
liefde tot God en met een mild hart voor de 
mensen. Zolang als zij dat kon stond zij steeds 
klaar om anderen te helpen . 

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank 
jullie voor alle goede zorgen waarmee jullie 
mij omringden. Houdt mijn gedachtenis in ere. 
Treurt niet over mij, maar bidt dat wij elkaar 
mogen terugzien bij onze Heer in het 
Vaderhuis. 

Moge moeder en oma nu het eeuwige geluk 
bezitten bij Hem -aan Wie zij zich in geloof 
vasthield, en aan Wie ook wij ons toever
trouwen: haar en onze God . 

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. 

FAMILIE AHLERS 

Nieuw-Schoonebeek, augustus 1979 


