
Ter dankbare herinnering aan 

WILHELMUS JACOBUS ROELEVELD 

echtgenoot van 

Gezina Henrica Damhuis 

Hij werd 25 juli 1898 te Wilnis geboren. 
Hij ontving de Ziekenzalving en is op 
5 februari 1984 in Ziekenzorg te Enschede 
overleden. Na de Uitvaartsmis op 9 fe
bruari 1984 is zijn lichaam begraven op 
het kerkhof te Beuningen (Ov.). 

Goede Vader in de hemel , na 85 jaar zie 
ik met grote vreugde en dankbaarheid 
terug op mijn leven. Hoe meer ik nadenk 
over die afgelegde weg des te beter besef 
ik, dat Gods hand mij heeft geleid . Op 
latere leeftijd vond ik mijn dierbare vrouw 
Sientje. De mooiste dag van mijn leven 
was : 3 januari 1945. Het was wel oorlog; 
maar toen hebben we Gods kracht ge
vraagd voor een nieuwe toekomst. Mijn 
leven leek over zijn hoogste punt heen; 
maar van nu uit bezien, is het toen pas 
begonnen. Wat hebben we veel liefde en 
steun van elkaar ontvangen . We hadden 
een bescheiden bestaan, waarin 8 kinderen 
een gezellig thuis vonden . Toen we An
toon te vroeg moesten missen, heeft onze 

genegenheid en trouw aan elkaar dit leed 
helpen verzachten. Mensen denken wel 
eens, dat zij de wereld naar hun hand 
kunnen zetten; naar mijn overtuiging weet 
een bescheiden mens, een plooibare geest, 
een man met weinig eisen, een man, die 
zich kan schikken, zelfs naar een moei
lijk karakter, heel wat mildheid en ge
duld over deze aarde uit te storten , waar
uit nieuw leven voortspruit. Dit was mijn 
levensprogram. 

Beste kinderen en kleinkinderen , wat heb
ben we samen, jullie moeder en ik, veel 
vreugde aan jullie beleefd; jullie genegen
heid en saamhorigheid. Hou het zo! Wees 
een steun voor moeder en bewaart de 
onderlinge liefde. Nogmaals aan allen 
hartelijk dank. 

Voor Uw blijk van belangstelling onder
vonden na het vrij plotseling overlijden van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa, zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

G. H. ROELEVELD - DAMHUIS 

Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen, februari 1984. 


