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Ter herinnering aan 

Maria Johanna Martha Oude Vrielink 

weduwe van GERARDUS JOHANNES ROELOFS 

Zij werd op 27 septembe,r 1902 i.n Deurningen 
geboren. Na een liefdevolle verzorging in het 
"Dr. P.C. Borsthuis" te Hengelo ov, overleed ze 
daar op 8 mei 1987. Op 12 mei was in de 
0. L. Vrouwekerk haar uitvaart, waar.na zij bij 

haar man te rnsten werd gelegd op het 
r. k. kerkhof van Hengelo ov . 

Geboren als oudste in een gezin van 13 kinde
ren, verloor ze al jong haar moeder. Zij gaf 
toen haar studie op om de zorg voor haar 
broers en zusters op zich te nemen. Getrouwd 
in 1925 werd ze met haar man het eerste onder
wijzersechtpaar van de nieuw opgerichte Onze 
Lieve Vrouweparochie. 

Ze was een bedrijvige vrouw, altijd druk in de 
weer. Ze gunde zichzelf nooit rust. 

Samen met haar man zette zij zich iin voor het 
gezin en voor 1een goe,de toekomst van de 
kinderen. Ze was gastvrij en haar huis stond 

open voor iedereen. 

Ze was ook een echte natuurliefhebster. Planten 
en bloemen wist ze met vaardigheid en vinding

rijkheid te ste:l<ken en te kweken. 

Evenals elke mens had ook zij haar menselijke 
beperkthe.den ,en zwakheden, waar.bij haar ner
veuze aard haar nog al eens parten speelde. 

Ze was een ·.gelovige vrouw en een trouwe 
kerkgangster, die bij God haar steun zocht. 

Ze ·heeft een lange moeilijke weg moeten gaan 
v,an steeds minder kunnen en steeds meer af
hankelijk woeden van de hulp van anderen, tot 
ze tenslotte in vrede is heengegaan. 

Moge zij nu me,t haar man herenigd, voor altijd 
wonen in Gods Licht en Vrede en van daaruit 
ons nabij zijn met haar voorspraak bij God. 

Voor uw meelev,en tijdens de ziekte en na het 
heengaan van onze moeder en oma, danken we 
U van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, mei 1987 


