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Dankbaar gedenken wij 

JOHANNES MARINUS ROESTHUIS 

gehuwd geweest met 

MARIA SOPHIA TIJHUIS 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 17 oktober 1912. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij op 26 
november 1992 te Enschede overleden. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de H. 
Plechelmusbasiliek op 1 december en hem daarna te 
rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

In hem is een goede vader van ons heengegaan, die zich 
met overgave voor ons en onze toekomst heeft ingezet 
Het was een man van weinig woorden. In alle eenvoud, 
maar ook heel doortastend is hij zijn levensweg gegaan. 
Samen met zijn zorgzame vrouw, heeft hij altijd hard 
gewerkt voor hun grote gezin. Hij, die zijn vader al zo jong 
moest missen, wilde een "echte" vader zijn voor zijn 
kinderen. 
Of dat nu ook de bakkerszaak was, of later in de textiel, 
hij was altijd druk doende. Daarbij had hij zijn hart 

verpand aan de handel, waarmee hij dan ook zijn 
spaarzame vrije tijd vulde. Hij was ook een groot 
dierenliefhebber. Vooral de omgang met paarden was 
zijn lust en zijn leven. .. 
Zoals bij ieder mens, kende ook Zijn leve_n 
schaduwzijden. Het afscheid moeten nemen van Zijn 
vrouw en twee van zijn kinderen, heeft hem sterk 
aangegrepen. .. . 
Toen hij uiteindelijk alleen achterbleef, voelde hij zich 
vaak eenzaam en miste "de aanspraak" zo. Hij was vaak 
onderweg. Zocht steun en aanspraak bij kinderen en 
kleinkinderen. Maar naar zijn aard verwerkte hij z'n 
zorgen in de stilte van z'n hart. 
Hij, die van niemand afhankelijk wilde zijn, werd de 
laatste tijd toch meer en meer afhankelijk van anderen. 
Hij voorvoelde dat het niet goed met hem ging. Moedig 
is hij ook deze laatste weg gegaan. Fijn vond hij het, dat 
hij de mijlpaal van zijn tachtigste verjaardag nog in Zijn 
eigen huis en in zijn eigen Oldenzaal mocht meemaken. 
Toch nog vrij plotseling is hij van ons heengegaan. Wat 
achtertilijft is een lege plaats in ons midden, welke 
slechts kan worden opgevuld door de gedachte, dat hij 
zich een betere plaats verworven heeft bij God. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en voor uw 
aanwezigheid bij zijn afscheid danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


