
In vrome herinnering aan 

GEERTRUIDA MARIA ROLINK 

echtgenote van 

Bernardus Franciscus IJfand. 
Zij werd geboren 2t •eptember 189 5 te Beuningen. 
Gesterkt door het Sacrament der zieken overleed zij 
8 oktober t97l> in het ziekenhuis te Oldenzaal. Haar 
lichaam hebben wij Il oktober d.a.v. te rusre qelegd 
in het parochieel kerkhof te Denekamp. 

Het woord moeder en vrouw omvat een wereld van 
liefde. zorg en toewijding; dat merken WiJ tijden• 
haar leven bU ons, dat voelen wij ook al• zij van ons 
is heengegaan door de dood. Hetzelfde kunnen wij 
helemaal zeggen van onze overleden moeder en echt 
genote: Het was een ware weldaad dat zij bij on• 
was en wij voelden ons intens gelukkig dat zij zolang 
bil ons mocht iijn . Om haar heen heeme alrijd die 
sfeer van liefdevolle zorg voor man en kinderen. De 
handen en het hart van een moeder: Dat 1s wel het 
mooiste wat op Jarde Is 1 
We zullen haar missen Want al mochr zij een ge
lukkige leeftijd bereiken, zij had een vaste plaats in 
ons huis, familiekring en in ons hart. Naast het ge 
mi> echter zal een warme hermnering blijvEn leven. 
de qedachte aan een lieve vrou\\ en moeder, die Ic· 
vensblijheld en levensernst met elkaar w1sr re verbln · 
den. Daarbij leefde zij bewust vanuit een diep geloof 
m God en een onbreekbdre trouw aan de kerk . 
Toen de avond In haar leven ging vallen kon 1ij In 
volle overgave haar leven aan de Schepper rerugqe
ven: ztj whr het en mag het nu reeds ervaren dat 
na de avond van de oude dag en na de n~cht van 
het srerven een eeuwig nieuwe lente op ons wacht: 
Her onverqankelijke geluk van een volmaJkt leven 
bU God 
Daarom voelen wii naast de droefheid om haar heen
gaan roch óók de Intense troost vanuit ons geloof; 

Onze lieve moeder en vrouw. on1e beste oma, heeft 
haar taak volbracht en maq het loon ontvangen dar 
God gereed houdt voor hen die Hem echt liefheb
ben. Troostend h ook de gedachte dat wij ééns weer 
samen zullen zijn in dar eeuwige leven bij God. 
Mijne geliefden. ik ga jullie verlaten nu. Weest har 
relijk bedankt voor alle liefde en zorg die ik van 
jullie persoonlijk mocht ervaren. laar de liefde tor 
God en de liefde rot el~aar Jullie bijeen houden en 
gelukkig maken Dar 1s her laarste \•,at Ik wilde mee
geven. 
Wtj die haar kenden en liefhadden. bidden: Moeder 
Maria, breng haar naar Jezus. uw Zoon. Amen. 

Voor uw deelneming. ondervonden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze beminde echtgenote 
moeder. behuwdmoeder en oma, betuigen wij U onze 
h~rtelijke dank. 
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