


Ter dankbare herinnering aan 

MARIA ALEIDA ROZEMAN 

sinds 12 februari 1980 weduwe van 
Herman Heinrich Scherpen . 

Zij werd geboren te Weiteveen op 15 
december 1902 en overleed te Nieuw
Schoonebeek, na gesterkt te 2ijn met 
het Sakrament van de zieken, op 17 
mei 1980. Op 21 mei d.a .v. werd haar 
lichaam te ruste gelegd op het paro
chie-kerkhof te Nieuw-Schoonebeek . 

Na een rijk besteed leven ging moe
der en oma op gezegende leeftijd 
van ons heen . Wij zijn haar dankbaar 
voor haar goede voorbeeld dat wij 
nooit zullen vergeten . Wij willen 
evenzeer onze goede God danken dat 
zij de door Hem gegeven kracht ten 
volle heeft mogen gebruiken tot 
zegen van haar gezin . Vanaf 's mor
gens vroeg was zij bezig. Zij was zich 
bewust van haar taak in het gezin en 
op de boerderij en vervulde die met 
alle zorg. Groot was dan ook haar te
leurstelling toen zij bemerkte dat 
haar I ichaamskrachten afnamen en 
niet meer waren zoals zij zelf graag 
wilde. Moeder en oma kende ook 
haar zorgen. Moeilijke tijden en 
droevige gebeurtenissen moest zij 
meemaken . Door alles heen bleef zij 

diep gelovig en was zeer dankoaar 
voor de hulp die zij vooral thuis on
dervond . Voor de vele kleinkinderen 
was zij een goede en lieve oma. Zij 
ging graag bij de kinderen en klein
kinderen op bezoek en had veel be
langstelling voor alle mooie dingen 
om haar heen. Na het verlies van 
haar man wilde zij graag nog zo lang 
mogelijk bij haar kinderen en klein
kinderen blijven, maar het mocht niet 
zo zijn . Vol overgave ontving zij op 
het einde van haar leven het Sakra
ment van de zieken en gaf zich ver
trouwvol over aan Gods vaderlijke 
leiding. Omringd door haar kinderen 
ging zij over naar het andere leven. 
Heer, onze God, neem haar nu op in 
Uw barmhartigheid. Vergeef haar en 
ook ons allen alle onvolkomenheden 
waardoor wij tegen U en tegen elkaar 
zijntekort geschoten. Beloon haar 
voor al het goede dat zij voor ons 
heeft gedaan, tot Uw glorie en heer
lijkheid. Neem haar op in het eeuwig 
geluk bij U en laat haar zo delen in 
de vreugde van Uw Zoon, tot in de 
eeuwen der eeuwen. Amen . 

Voor alle blijken van meeleven en 
gebed bedanken wij u hartelijk . 

Nieuw-Schoonebeek, mei 1980 

Familie SCHERPEN 


