
Dankbaar willen we blijven denken aan 

ELISABETH GRADA MARIA ROOSEN

BELLERS, geb.WIEHINK 

Zij werd geboren te Lonneker, 17 no
vember 1903 en overleed. na 'n kort 
stondige ziekte op 15 maart 1985 te 

Enschede. na gesterkt Ie zijn door het 
Sakrament der zieken. Na de uitvaart 
in de parochiekerk te Boekelo is zij 
daar op 19 maart op het r.k.kerkhof 

begraven. 

t 
Zij was iemand die van mensen hield. 
ook geliefd onder hen: men was altijd 
welkom. Ook steeds bereid. anderen te 
helpen en zij had belangstelling voor 
wat er in haar omgeving gebeurde. 

Ze was gelovig, oprecht en met weinig 
tevreden. ze dacht nooit aan zichzelf 

LIEVE MOEDER. het leven ging voor 
jou niet over rozen : veel heb Je mee
gemaakt in je lange leven. 

Zorg en verdriet is jou niet besoaard 
gebleven en menige traan zal je in de 
stille uren hebben laten gaan. 

Desondanks wist je sleeds je omge
ving te verwarmen met je liefde en 
goede zorg. 

Op hoge leeftijd werd. waar je 'n groot 
deel van je leven voor had ingezet, aan 
je ontnomen. Ook dit kwam je weer te 
boven. zoals zovele tegenslagen in je 
leven. Maar ook heb je vele uren ge
kend van geluk, rust en gezelligheid 
in de familiekring. 

Je hebt lief en leed met hen gedeeld. 
In ons midden zal 'n grote leegte ont
staan. ook je klein- en achterklein
kinderen. waarvan je veel hield, zul
len jou missen. Zij zullen altijd aan je 
blijven denken als een oma en over
grootmoeder. waar je met open armen 
werd ontvangen. Die naar hen luister
de. jong van geest, en als het nodig 
was met raad en daad terzijde stond. 

Wij zijn God dankbaar. dat wij je nog 
zovele jaren in ons midden hebben 
mogen behouden. 

Wij danken jou ook voor alles wat je 
voor ons allen hebt gedaan: voor al je 
liefde en zorg. We zullen ons troosten 
met de gedachte. dat God je nu zal 
belonen en die rust geven. die men 




