
In grote dankbaarheid bhJven 
wij gedenken 

FEMIA PRISCA ROEWEN 
echtgenote van 

Gerardus Marijn Maatje 
Geboren 18 januari 1908 te Erica. 
Na een kortstondig ziekbed is zij 
overleden op ,Het Saalmerink' te 

Haaksbergen op 2 december 1989. 
Wij waren voor het laatst rond ~aar 

samen. in de Eucharistieviering in de 
H. Pancratiuskerk te Haaksbergen, op 
7 december, waarna we afscheid van 

haar namen in het crematorium 
te Usselo. 

t 
Op 6 mei van dit jaar waren we nog 

allemaal samen rond het gouden paar. 

Een fijne gelegenheid om dankbaar 
terug te kijken temidden van familie 
en bewoners van het ,Saalmerink'. 

We konden niet denken dat we dit 
jaar nog weer allen samen zouden 
zijn, nu om afscheid te nemen. 
Zo onverwacht ging ze in die late 
zaterdagavond, terwijl de zusters haar 
verzorgden, van ons heen. 

Heel die 50 jaar heeft zij zich i.nge
zet voor het geluk van haar gezin: 
haar huisgènoten kwamen steeds op 
de eerste plaats. Zij was vol zorg voor 
ieder, voor de toekomst van kinderen 
en kleinkinderen 

Zij vond kracht in haar geloof en in 
de verering van Maria, de Hemelse 
Moeder. Zo kon ze dat leven van hard 
werken en altijd attent zijn voor ieder: 
aan. Een fantastische oma was ze, die 
tot het laatste met iedereen meeleefde. 
"Dank lieve man, kinderen en klein-
kinderen voor julHe liefde en zorg, 

speciaal ook in de laatste da~en, toen 
het wat moeilijk werd . Bewaart de 
band met elkaar, houdt elkaar vast. 
leeft mee met elkaar. 

Dank ook aan oirectie en verzor
gers op het ,Saalmerink' voor de fijne 
jaren die we hier mochten doorbren
gen. Dank aan de bewoners voor het 
intense meeleven." 

Moge Maria haar kind begeleiden 
naar de Troon van haar Zoon en moge 
zij zo voor altijd gelukkig zijn in het 
Huis van de Hemelse Vader. 

Wij danken U voor Uw medeleven en 
belangstelling. 

G. M. MAATJE 
Kinderen en kleinkinderen 


