
W'tzt je voor ons 

betekende vergeten 

we nooit. 



t 
Met een gevoel van grote dankbaarheid 

denken wij terug aan 

Maria Vrielink 
(Tante Marie) 

Zij werd geboren op 28 juni 1915 te 
Deurningen. Na reeds eerder voorzien te zijn 
van het H. Sacrament der Ziekenzalving is zij 
op zaterdag 15 juni 2002 in haar eigen ver
trouwde omgeving van ons heen gegaan. 

"Je tante blijft je tante al was zij een moeder 
voor ons, je wilt haar niet graag missen, omdat 
je van haar houdt, maar eens komt de dag dat 
je haar moet laten gaan, je verstand zegt dat 
het goed is, maar in je ogen blinkt een traan". 

Tante Marie was als een echte moeder voor 
ons. Na het overlijden op 13 juni 1956 van 
onze moeder Helena heeft zij haar taken over
genomen en die vervuld als geen andere in 
makkelijke maar vooral moeilijke tijden . Om 
een gezin v1m zeven kinderen, onze pa, een 
oom en tante draaiende te houden valt beslist 
niet mee. Zij heeft kracht weten te putten uit 

haar sterke geloof. Toen de laatste jaren de 
gezondheid van pa hem steeds vaker in de 
steek liet, stond tante Marie dag en nacht voor 
hem klaar. In mei 1999 hebben wij pa naar zijn 
laatste rustplaats moeten begeleiden. Wij 
dachten: nu krijgt tante Marie haar welver
diende rust om nu eindelijk eens aan haar zelf 
te denken en te kunnen genieten van de mooie 
dingen in het leven. Maar, nee hoor, dat was 
niet voor haar weggelegd. Zij kreeg allerlei 
kwaaltjes, waar zij eigenlijk niet meer bovenop 
gekomen is. Drie weken geleden was ze zo 
verzwakt dat zij het bed in moest en er niet 
meer uitgekomen is. Met ongelooflijk veel hulp 
en liefde van Truus en André kon zij thuis blij
ven in haar vertrouwde omgeving. Mede dank
zij de goede zorgen van thuiszorg en allen die 
er een steentje aan bijgedragen hebben. 
Zij mag nu haar rust vinden bij haar geliefden 
die haar voor gegaan zijn in het rijk der heme
len. Haar stoel blijft leeg, maar zij blijft voortle
ven in onze herinneringen. Tante Marie bedankt. 

Wij willen iedereen bedanken voor de belang
stelli ng tijdens haar ziekte en deelneming na 
het overlijden van onze tante Marie. 

Fam. Vrielink 
Gammelke 


