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Een herinnering aan 

HERMINA JOSEFINA ROETGERINK 
Zij werd geboren op 29 februari 1920 te Saas
veld en overleed in het Revalidatiecentrum het 
Roessingh te Enschede op 18 oktober 1980. Na 
een gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk 

van Saasveld werd zij daar te ruste gelegd 
op woensdag 22 oktober. 

M1en Is zeer Ingetogen door het leven gegaan. 
Rustig en stil vervulde zij het werk dat zij te 
doen had als telefoniste en typiste in het ge
meentehuis te Weerselo. 
In haar vrije tijd hield zij ervan fietstochten te 
maken door het haar zo dierbare Twente, maar 
ook stelde zij haar vrije tijd in dienst van de 
goede werken als b.v. de Missie. 
Jaren 1 ang was zij lid van het Dameskoor te 
Saasveld en Weerselo, waar zij de kerkel!Jke 
diensten mee hielp verzorgen met haar ge
schoolde stern. Zij hield veel van muziek. 
Pas had zij haar intrek genomen In haar eigen 
huisje te Saasveld, waar ze zo hevig naar ver
langd had, of er openbaarde zich een kwaal 
waarvoor geen genezing bestond. Alles Is er 
aan gedaan te Oldenzaal, Utrecht, Losser en 
het Roessingh te Enschede, maar er was geen 
genezing mogelijk. Na een kort verblijf te En
schede is zij daar nog vrij onverwacht over
leden. 

"Heer onze God, 
de naam van elke mens 
staat gegrift in de palm van Uw hand. 
Wij vertrouwen U onze dierbare zus Mlen toe. 
Help ons geloven dat wij door de dood heen 
m liefde met elkaar verbonden blijven, 
dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt 
omdat gij trouw blijft aan de liefde, 
vandaag en altijd. Amen." 

Hiermee betuigen we onze oprechte dank aan 
familie, buren en collega's die haar trouw kwa
men bezoeken en haar lijden hielpen verlichten. 
Voor Uw aanwezigheid bij de uitvaart en Uw 
tekenen van medeleven danken wij U heel har
telijk. 
Wilt Mien In Uw gebeden blijven gedenken. 

Familie Roetgerink 


