
Ter danl.bdre nagedachtenis aan 

MARIA ALEIDA ROLINK 
echtgenote van 

HENDRIKUS BERNARDUS TIJHUIS 

Zij werd qeboren te Beuninqen op 3 april 
1924 en is in de vrede van Christus over
leden te Beuningen in de Mekkelhorst op 
15 mei 1978. Zij werd begraven op het r.k. 
kerkhof te Denekamp 19 mei 1978. 

Zij was .een sterke vrouw· waaro"er de 
Heilige Schrift spreekt. Zij was een echt
gen'!te en moeder vol be1orgdheid, toe
W!Jdmq en offerzin. met ·n liefderijke aan
dacht voor de mensen om haar heen. 
Van nature was ze blij en opgewekt. al 
heeft ze het niet altijd gemakkelijk gehad. 
Ze leefde vanuit een diepe levenshouding 
van christelijk qeloof en naastenliefde. De 
jaren door heeft ze gewerkt en gezorgd 
voor haar dierbaren. Op 5 dagen na heeft 
ze 25 jaar haar man bijge~taan en haar 
kinderen geleid. In dit ge1ln heeft ze ziek
te en gezondheid meegemaakt. goede en 
~wade dagen, voor- en tegenspoed. Maar 
m volharding wist zij het te redden. en ze 
heeft samen met haar man en kinderen 
een mooi gezin opgebouwd . 
Een verradelijke ziekte is tenslotte haar le
ven binnengedrongen. Met overgave wist 
ze haar lijden te dragen, totdat ze op de 

2e Pinr..sterdag haar geest terug gaf aan 
God. die dt; Heer is van leven en dood. 
Haar heengaan is een pijnlijk offer. maar 
de schone herinnering aan deze moedige 
vrouw en moeder. tevens de gedachte dat 
zij. verlost uit haar lijden voor eeuwig 
leeft bij de Heer. moge voor haar man en 
kinderen een troost zijn. Het moge hun 
ook de moed en de kracht geven in haar 
geest dan verder te leven in grote liefde 
en zorg voor elkaar. 
Mijn lieve man en kinderen dank ik bij 
zonder voor alle~ wat jullie voor mij de
den. Alle familieleden. kennissen en vrien
den dank ik voor alle goedheid en mee
le~en. H.et .moge u allen goed gaan en 
wilt mlJ niet vergeten in uw gebed en 
herinnering. 

Heer. geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlüden van onze 
beminde echtgenote en moeder. betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

Denekamp, mei 1978 
Mekkelhorsterstraat 42 

Familie Tijhuis 


