
Dankbaar gedenken we 

THEODORUSROELOFFZEN 

sedert 45 jaar gehuwd met 
Gerdine Johanna ten Berge 

Hij werd geboren te Wierden op 3 oktober 
1906. Daar ook bleef hij zijn hele leven wo
nen. Op 9 januari 1991 overleed hij in het zie
kenhuis "Twenteborg" te Almelo. Kort 
daarvoor had hij de Sacramenten der Zieken 
ontvangen. We hebben hem de 12e te rusten 
gelegd op het kerkhof aan de Vriezenveense
weg. 

Het was een schok voor zijn dierbaren en 
vrienden om te moeten vernemen dat er plot
seling een einde was gekomen aan het leven 
van Dorus. Natuurlijk: hij had een flinke leef
tijd bereikt. Maar hij was altijd zo levenslus
tig en hij genoot nog zo intens van het leven. 
Hij was elke dag in de weer: was het niet bin
nenshuis, dan wel buitenshuis en hij had vol
op belangstelling voor datgene wat er aan 
bouwaktiviteiten gebeurde. We kenden Dorus 
als een man die ondanks zijn leeftijd altijd 

jong bleef, die altijd in was voor een humo
ristische opmerking, die met hart en ziel lid 
was van het herenkoor en die daar op Caeci
liafeesten vaak meewerkte aan dolle pret. 
Zijn dierbaren kenden hem als een man die 
graag thuis was en hield van gezelligheid met 
elkaar. Iedereen was bij hem welkom. Dorus 
was vooral een toegewijde man, vader en opa 
die zijn dierbaren met zorg omringde, een 
man met een blij geloof ook. 
Dierbare man, vader, opa en vriend: bedankt 
voor je blijmoedigheid en kameraadschap, 
voor je zorgzaamheid enje geloof. We zullen 
ons nog vaak een van je dolle optredens her
inneren. Moge Godje belonen voor alles wat 
je voor anderen betekende, voor de blijdschap 
die je gaf en voor het geloof dat je bezielde. 
Moge je zijn bij God. 

VcJor uw meeleven bij het overlijden en bij het 
afscheid van mijn dierbare man, onze vader en 
opa zijn we u erg dankbaar. Het was een steun 
voor ons. 

G. J. Roelojfzen-ten Berge 
Kinderen en ldeinkinderen 
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