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In dankbare herinnering aan 

Maria Josepha Anna Roelink 

echtgenote van 

Lijsbert Johannes van der Heide 

Zij werd geboren op 8 september 1923 te Gronau 
en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken, in het ziekenhuis te Enschede op 2 juli 
1994. De H Eucharistieviering bij haar uitvaart 
werd gevierd in de Goede Herderkerk te Ensche
de op 7 juli, waarna de crematie volgde te Usse
lo. 

Bets en Mia waren bijna in het vijftigste jaar van 
hun huwelijk gekomen en al die jaren hebben zij 
elkaar zeer gelukkig gemaakt. Zij werden de ou
ders van vier dochters en vier zonen en hun hui
selijk geluk werd negenmaal uitgebreid door de 

geboorte van een kleinkind. Voor Mia kwamen 
in haar zorgzame liefde haar dierbaren op de 
eerste plaats: zij was een moeder in hart en nie
ren, de spil van haar gezin, een allerliefste oma. 
Zij wordt door hen allen nu het meest gemist. 
Mia wilde ook in haar omgeving goed doen: in 
de Faradaystraat was zij vaak zorgzaam voor de 
medebewoners; voor haar parochie van de Goe
de Herder was zij actief vanaf het allereerste be
gin: zij deed mee aan de kerkverzorging en daar
na aan het zilverpoetsen; zij zong in haar dames
koor een kwart eeuw en was daarvan 20 jaar de 
voorzitster; zij stond voor haar koor in letterlijke 
zin. Mia was een begrip voor de gehele parochie. 
Haar laatste levenstijd is door lijden getekend ge
weest. Zij zocht troost en kracht in haar geloof 
en gebed, vooral tot de Moeder Gods Maria, die 
zij haar gehele leven intens vereerd heeft. 
Nu zij over haar lijden gekomen is, moge zij door 
Maria voor altijd leven in de liefde van de Goede 
Herder Jezus Christus. 

Voor uw meeleven t ijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma zijn wij U zeer dankbaar. 

Bets van der Heide, 
Kinderen en kleinkinderen. 


