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Echtgenoot van Geertruida Roose. 
Zijn uitvaart vond op 16 november daarop 

volgend plaats in de St. Jacobuskerk te 
f nschcde, waarop de crema tic te Usselo volgde. 

Toen er 'oor de samenstelling van dit gedach· 
tcnisprentje naar gegevens werd gevraagd, wa
ren de eerste woorden, die toen over hem ge
zegd werden, deze: 
"VADER WAS WERKELIJK VOOR ONS 

EEN ROTS IN DE BRANDING" 
Duidelijk werd hiermee te kennen gegeven dat 
hij ah een liefdevolle, karaktervaste echtgenoot 
en vader overkwam. Deze rots werd door zware 
stormen geteisterd en grote vloedgolven sloegen 
over hem heen" .. 
Hij bleef echter leven in de liefde! 
Is het wel mogelijk om zonder ontroe1ing terug 
te denken aan zijn oorlogsjaren'! " •• 
Welk een liefde heeft hij toen bewezen aan zijn 
jongere broer. Deze werd opgepakt om in ge· 
vangenschap te worden weggevoerd. 
Toen besloot Driekus, die hier ook bij was. of· 
schoon hij de gelegenheid had om weg te vluch· 

ten, te blijven om met Toni mee te gaan. llij 
heeft het geweten, want zo'n 3 jaar lang, tol 
1946 toe, werd hij in verschillende strafkampen 
in Nederland, Duitsland, Polen, Letland, Rus· 
land en Tjecholowakije opgesloten. 
Ja"" er is toen heel wat oorlogsleed, heel veel 
lijden en verdriet over hem heen gegaan. 
Het ergste echter diende ûch daarna nog aan 
door het overlijden van .1ijn 4 jarig 1oontje 
Bennie, een klap die hij nooit helemaal te bo· 
ven is gekomen. 
Wij hopen en vertrou,,en dat de goede God hem 
voor alles overvloedig Lal belonen. 
Heeft Jezus immers niet gezegd. dat de liefde 
het kenteken is van zijn vrienden? Mogen nu 
de kinderen en kleinkinderen van onze dierbare 
dode iijn voorbeeld volgen, wat tot grote ver
troosting zal zijn van zijn diepbedroefde vrouw. 
Het was een mooi.". het was 'n prachtig mooi 
tapijt, dat Driekus weefde, toen hij MET ons, 
toen hij BU ons en toen hij VOOR ons leefde. 

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID! 

Neem dit plaatje mee als herinnering aan hem 
en tevens als een teken van onze dank voor uw 
medeleven. 

G. Hendriks • Roose 
Kinderen en kleinkinderen. 


