


Dankbaar gedenken wij 

HENDRIKUS JOHANNES 
ADOLFSEN 

echtgenoot van 
GESINA JOHANNA ROOLVINK 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 
12 november 1919. - Hij overleed on

verwacht op 70-jarige leeftijd, op 
28 april1990 in het MedischSpectrum 

Twente (A) te Enschede. 

We deden hem uitgeleide na de 
Uitvaartdienst in de St.Jacobuskerk 

op 2 mei. Daarna volgde de crematie 
te Usselo. 

t 
Vader was altijd opgeruimd en spon
taan. En regelmatig mengde hij zijn 
gezegdes met een vleugje humor. 
Hij was een lieve echtgenoot. Ik mag 
in dankbaarheid terugzien op een 
38-jarig, gelukkig huwelijk. 
Hij was ook een zorgzame vader en 
later een fijne opa. 
We hebben mooie herinneringen aan 
de tijd dat we als kinderen opgroei
den, wonend aan de Gronausestraat 
en daarna aan de Chr.Huygensstraat. 

We voelden hoe hij heel zijn hart 
legde in het schildersvak en vooral, 
hoe hij ook in zijn werk zijn zorg voor 
ons uitdrukte. Totdat hij in mei 1968 
werd afgekeurd. 
Hij hield van tekenen en schilderen. 
Maar dan moest het wel vlug af zijn. 
Langer kon hij bezig zijn met puzzlen 
en kaarten. Ook genoot hij. zomaar'ns 
'n-halve-dag-mee met de Zonnebloem. 
Vader is altijd erg gelovig geweest. 
Dat had hij, opgegroeid in zijn onver
getelijk Oldenzaal, van huis-uit mee
gekregen. Intens beleefde hij dan ook 
samen met moeder, de keren dat hij 
de Communie thuis ontving. 
Nu hij zo onverwacht gestorven is, 
mogen we erop vertrouwen dat hij, 
die zo vaak gegeten heeft van het 
Levende Brood dat uit de Hemel is 
neergedaald. nu mag leven in eeu
wigheid (Jh. 6, 51). Daar mag hij aan
zitten met allen. d ie hem in geloof 
voorgingen, aan ' t Hemels Paasmaal. 

We danken allen, die met vader mee
leefden tijdens zijn ziekte en ons hun 
b lijken van deelneming gaven na zijn 
overlijden en uitvaart. 

G. J. Adolfsen-Roolvink 
Kinderen en kleinkinderen 


