
"En daar zijn eenzamen die heerlijk leven 
als tempels, waarin God is groot gebleven, 
als kelders waar de wijsheid ligt als wijn; 
en zij zijn groot en eenzaam als een plein. 
met middenin de fonk'lende fontein 
die hare handen zingend houdt geheven; 
God heeft het plein met schaduwen omgeven 
en het ~evloerd met louter zonneschijn . . . 
0, er ziJn eenzamen die heerlijk leven!" 

(Jac. Schreurs). 

Dankbare herinnering aan 

ALEIDA MARIA WISSINK 
Zij is op 5 oktober 1919 te Haaks
bergen geboren. Haar huwelijk met 
Joep Rogosch was van korte duur, 
maar rijk aan innerlijkheid en vrede. 
Zij overleed op 7 november 1979. 
Wij geloven dat zij ook nu in vrede 
leeft. Haar lichaam hebben wij terug
gegeven aan de aarde, op het kerkhof 
te Haaksbergen. 

Er is een eenzaamheid die uitgroeit tot grote 
vruchtbaarheid; dat mogen we zeggen van 
haar, die haar leven onder ons voltooid heeft. 

Hoe moeilijk en zwaar haar leven ook is ge
weest, zij heeft er een diepe zin aan gegeven 
door haar dagelijkse lieve zorg voor haar 
zoon Karel. 

Om hem alle levenskansen te geven heelt zij 
hard moeten werken, heelt zij de vele pro
blemen waarmee zij werd geconfronteerd 
moeten verwerken. 

Maar het bezig zijn met eigen problemen 
heeft haar niet afgesloten van de wereld om 
haar heen. 

Zij kende vele mensen van hoog tot laag, 
met wie zij als mens tussen de mensen heeft 
geleefd. 

Zij heelt door haar manier van leven ontdekt, 
hoe het leven vreugde betekent wanneer het 
betekenis krijgt voor medemensen, al zou het 
maar zijn door te luisteren naar de nood 
van anderen. 

Het is voor ons een kostbare herinnering, 
dat zij de laatste anderhalf jaar van haar 
leven een i ntense vreugde heelt gekend, 
doordat zij zich geestelijk verwant voelde 
aan haar goede huisgenoot Albert, met wie 
zij vele verkwikkende en diepgaande gesprek
ken kon voeren. 

Dat gaf haar de kracht om met heel haar 
wezen te leven voor haar zaak, de Duo-pers. 
Daarin ondervond zij grote waardering van 
hen die met haar samenwerkten. 

Haar leven groeide naar voltooiing, toen zij 
w,st dat haar zoon, ondanks zijn handicap, 
een l ieve levensvriendin heeft mogen leren 
kennen. 
Voor haar geldt : ,,Het is volbracht." Nu kon 
zij rustig sterven. 

Moeder, hartelijk dank voor je manier van 
leven. God geve je deel aan zijn heerlijkheid. 

Voor uw deelneming zegt de familie u haar 
welgemeende dank. 




