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Een dankbare herinnerir.g aan 

HENDRIKA ELISABETH THERESIA VELERS 

echtgenote van 

ALPHONS ALOUYSIUS ROSINK 

Zij werd op 24 augustus 1935 te Ootmarsum geboren. 
Op 16 november 1991 overleed zij plotseling in het 
ziekenhuis te Enschede. Op woensdag 20 november 
hebben wij, na een Eucharistieviering in de Antoniuskerk 
te Oldenzaal, afscheid van haar genomen en haar 
daarna begeleid naar haar laatste rustplaats op het 
kerkhof aan de Hengelosestraat aldaar. 

Geheel onverwacht ben je van ons heengegaan terwij l 
we dachten dat je weer snel in ons midden zou zijn. 

Je was voor ons een lieve, prima moeder en vrouw. We 
hadden met z'n allen een harmonieus leven. 
Je hele leven wilde je voor ons en anderen klaar staan, 
van 's ochtens vroeg tot 's avonds laat. Je was altijd be-

reid anderen te helpen en deed jezelf haast tekort. 
Na de drukte van de dag zaten we dan rond de 
achtertafel, we kuierden, lachten, dronken een borreltje 
en rookten een sigaret. We hadden het goed met ons 
allen. 
Natuurlijk waren er in je leven ook momenten die niet 
altijd gemakkelijk waren, vooral waar het ging om de zorg 
voor goede banden met elkaar. Want jij was iemand die 
hield van oprechtheid en eerlijkheid. 
Ook het loslaten van de kinderen bij het verlaten van het 
ouderlijk huis ging voor jou niet zonder pijn. 
Nou Alfons net met werken was opgehouden, zou er een 
tijd aanbreken waarin je nog veel zou ondernemen. 
Zover mocht het niet komen. Je bent uit ons leven 
weggerukt en het is moeilijk voor ons te beseffen, dat we 
je niet meer tussen ons hebben. 

Lieve mama en moeder, het afscheid valt hard en te 
vroeg. Het ga je goed, vind rust en vrede. 

Ja.(jons 
JosétnJdk 
Hans en Corint 
~ÓtnVjuuw~ 

Voor uw medeleven er. belangstelling die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn vrouw en onze 
moeder, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Alfons Rosink en kinderen. 




