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Ter herinnering aan 

ADRIANUS CORNELIS ROELEVELD 

weduwnaar van 

CATHARINA AGATHA JANMAAT t 28-8-1979 

Hij werd geboren te Wi lnis op 22 september 1898. Voor
zien van het H. Sacrament der Zieken is hij overleden op 
3 maart 1990 in het Juliana ziekenhuis te Hengelo. 
Op 7 maart d.a.v. hebben wij hem begraven op het 
paroch iële kerkhof te Deurningen. 

"Van krachten uitgeput en gekomen tot de volheid der 
dagen, stierf hij in een gezegende ouderdom". (boek 
Schepping 25.8.) 
Het leven is voor hem een uitdaging geweest. Hij heeft 
al zijn talenten, krachten en zijn vele jaren daaraan 
gegeven. Zo heeft hij duidelijk vorm gegeven aan ~1t 
aardse bestaan. Maar dit aardse bestaan en z1Jn 
volhardend werken daarin hebben hem ook gevormd tot 

een sterke markante persoonlijkheid. Als vader was hij 
onontkoombaar en zo heeft hij het leven van zijn 
kinderen bepaald. Zij zullen hem daar altijd dankbaar 
voor blijven . Zijn aanhankelijkheid aan zijn kinderen was 
zeer oprecht en zijn kinderen hadden een uitgesproken 
band met hem. Hij heeft de onmacht van de ouderdom 
gekend, maar hij heeft ook de zegen ervan m_oge~ 
ondervinden. Toen hij niet meer kon werken 1s hij 
toeschouwer van het leven geworden. Zijn leven was 
getekend door successen maar ook door beproevin_gen. 
Daarom kon hij dit leven doorzien. Soms keek hij de 
toekomst in met de bezorgdheid van een wijze 
toeschouwer en dan kon hij oprecht verlangen naar het 
land dat God beloofd heeft aan zijn trouwe dienaren. Hij 
had een nuchter, zeer overtuigend geloof. Zijn eerbied 
voor God was ontroerend en voorbeeldig. 
"Hij heeft de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, 
het geloof bewaard. Nu wacht hem de krans der 
gerechtigheid, waarmee de Heer hem zal belonen". 

( 2 Timoteus 4. 7-8). 

Wij danken u voor het meeleven betoond bij het 
overlijden en de begrafenis van Vader. 

de kinderen Roeleveld. 


