
t In dankbare herinnering aan 

Maria Geslna Roufs 

sinds 31 juli 1965 weduwe van 

Hendrikus Antonius Olde Rlekerlnk 

Zij werd geboren op 10 februari 1925 te Zwarte
me~r ~n overleed op 14 juli 1993 te De Lutte. Op 
17 JUh 1993 werd haar lichaam ter ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof te De Lutte. 

Wij zijn bedroefd omdat we nu al afscheid moe
ten nemen. Maar tegelijk troost het ons dat zij 
verlost is van een ziekte, die haar krachten 
sloopte, maar die zij moedig heeft gedragen. 
Doo~. het overlijden van Pa kwam Ma al op jonge 
Jeeft1Jd alleen te staan met drie kleine kinderen. 
Dit ontnam haar niet de kracht om door te gaan 
en de kinderen goed te laten opgroeien. 
De laatste jaren kon ze ontzettend genieten van 
haar kleinkinderen . 
Eindelijk kon ze het rustiger aandoen en toen 
werd ze ernstig ziek. Ze ging de strijd aan want 
ze was heel sterk. Heel even hadden we nog de 
hoop dat ze zou winnen, maar deze ongelijke 
strijd kon ze niet winnen. 
Ze klaagde nooit en wilde niemand tot last zijn, 
ook niet tijdens haar ziekbed. 

De laatste weken is Ma thuis liefdevol verzorgd 
door Margriet en Bertie. Hiervoor was ze ontzet· 
tand dankbaar. Ook van de bezoekjes van de an
dere kinderen en kleinkinderen kon ze intens ge
nieten. 
We hadden haar nog zoveel terug willen geven 
voor alles wat ze vroeger voor ons gedaan heeft, 
maar die kans werd ons niet gegund. 
We troosten ons met de gedachte dat haar 
waarschijnlijk een lange en pijnlijke lijdensweg 
bespaard is gebleven. 

Nu we dan afscheid nemen, kunnen we alleen 
maar bedroefd zeggen 

Ma bedankt. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma zeggen WIJ U hartelijk dank, 

Jan en Paula 

De Lutte, juli 1993 
Beatrixstraat 11 

Sabine, Linda, Martijn 
Henk en Bernadette 

Daniëlle, Stèphanie 
Margriet en Bertie 

Karen, Daan 


