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Ter dankbare herinnering aan 

Christina Aleida Waalderbos 

weduwe van 

Gerhardus Johannes Roesink 

Zij werd op 3 september 1901 te Haaks
bergen geboren. Geheel onverwacht is 
ze op 31 augustus 1984 overleden te 
Haaksbergen. Met de viering van de 
Eucharistie namen we afscheid van haar 
op woensdag 5 september d.a.v., waar
na we haar begraven hebben op het 
kerkhof van de Bonifatiusparochie te 
Haaksbergen. 

Bij haar is gebeurd wat Jezus ons zegt 
in het evangelie· "De dood kan komen 
als een dief in de nacht, maar ook op 
klaarlichte dag." Nooit zijn we zeker 
van ons leven. Terwijl ze even naar bui
ten ging voor frisse lucht, overkwam 
het haar en ging ze de Heer tegemoet. 
Over een paar dagen zou ze haar ver
jaardag vieren. Dan was ze weer even 
helemaal het middelpunt met alle kin
deren om haar heen, wat ze altijd graag 
had. Met heel veel zorg, toewijding en 
zelfopoffering zette zij zich in voor het 
geluk en het welzijn van haar gezin 
van elf kinderen. Ze deed alles zelf 

en in haar handigheid maakte ze ook 
alles zelf. Daarbij heeft ze veie dagen 
van ziekte gekend, maar kreeg toch de 
kracht om door te gaan. Misschien wel 
omdat ze blijmoedig en optimistisch 
van aard was. Steeds zag ze wel een 
lichtpuntje in donkere dagen. Ze was 
ook een geboren verteller en bezat de 
vrijmoedigheid om met iedereen om te 
gaan en aan te spreken. Zij was ook een· 
bijzondere vereerster van Maria. Jaren
lang was ze actief voor de nationale be
devaarten naar Lourdes, waar ze zelf 
graag naar toe ging en ook vele malen 
heeft gedaan. Na de dood van haar man 
waar ze veel aan geleden heeft en met 
wie ze 53 jaar samen lief en leed had 
gedeeld, ging het haar toch redelijk 
goed. Terwijl ze liefdevol verzorgd werd, 
waar ze dankbaar voor was, is ze on
verwacht uit haar kring van mensen 
heengegaan. Moge als bekroning van 
haar leven nu de eeuwige vrede en 
vreugde haar deel zijn. 

Voor Uw betoonde belangstelling en 
medeleven die wij mochten ondervinden 
bij het onverwachte afscheid van onze 
moeder en oma zeggen wij U onze op
rechte en hartelijke dank. 
Haaksbergen, sept. 1984 Fam. Roeslnk 




