
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Als dankbare herinnering aan 

MARIA CATHARINA WESSELING 
weduwe van 

Geert Hendrik Arling 

Zij werd geboren 18 febr. 1897 te Barger-Oos
terveld, gemeente Emmen. 29 aug 1988 is zij 
in "Huize Lucia " te Breda overleden. 
Haar I ichaam hebben wij 1' sept. aan de aar
de toevertr-ouwd op het R. K. Kerkhof van de 
H. Henricusparochie te Klazienaveen. 

Zijzelf deelt in het Verrijzenisleven 
van Christus. 

Als 'n zorgzame moeder, groot- en overgroot
moeder zal zij steeds in onze herinnering 
blijven. Het plotseling overlijden van vader, 
26 juni 1960, was voor haar een grote tegen
slag , die zij vertrouwend op Maria's voor
spraak en Gods genade, heeft kunnen ver
werken. 
Maria betekende veel in haar leven. Meer dan 
25 jaar was zij degene, die de jaarlijkse be
devaart naar Kevelaer organiseerde. 
Vele zieken en bejaarden heeft zij dikwijls 
bezocht en moed ingesproken. 
Als grootmoeder en overgr-ootmoeder vroeg 
zij, tot het laatst toe, altijd vol be langstelling, 
naar haar klein- en achterkleinkinderen, en 
hoopte dat het hen goed zou gaan. 
Haar verhalen over "vroeger" zullen wij nooit 
vergeten. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Als straks het rouwrumoer 
rondom jou is verstomd 
De stoet voorbij is , de schuifelende voeten , 
dan voelen wij dat er een diepe stilte komt 
en in die stilte zullen wij je opnieuw ont-

moeten 
En telkens weer zullen we je tegenkomen 
Ze zeggen veel te gauw: Het is voorbij 
De dood heeft alleen je lichaam weggenomen 
Niet wie je was en ook niet wat je zei 
We zullen nog altijd grapjes met je maken 
We zullen samen door het stille landschap 

gaan 
Nu je onze handen niet meer aan kunt raken 
Raak je ons hart nog duidelijker aan 

Lizelore Gerritsen 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van ,onze zorgzame moeder, groot
en overgrootmoeder zijn wij u zeer 
dankbaar. ' 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Klazienaveen, september 1988 


