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Wat was jij sterk en arbeidzaam, 

wat heb je voor ons allen klaar gestaan. 
Flink was jij je hele leven, 

moedig ben je tot het eind gebleven. 
Flink wil je nu ook dat wij zullen zijn, 

maar afscheid van jou te nemen doet ons zo'n pijn. 

Ter gedachtenis aan 

Johannes Marinus Engelbertus 
Roetgering 

echtgenoot van 
Caecilia Johanna Maria Boomkamp. 

Hij werd in Borne geboren op 23 juni 1939 en is, 
nadat hij daags voor Kerstmis op eigen verzoek werd 

gesterkt door het sacrament der zieken, 
overleden op nieuwjaarsdag 1999. 

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
gezongen uitvaartdienst in de St. Jacobus de 

Meerderekerk te Lonneker op 6 januari 1999 en hem 
begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Johan Roetgering was een sportieve man. Hij genoot in 
het bijzonder van het kegelen, het tennissen, de jaar
lijkse ski- en fietsvakanties en zijn avondje bridgen. 
Daarnaast heeft hij van zijn grootste hobby, het heren
modevak, zijn werk gemaakt. 

Samen met Cecile heeft hij de herenmodezaak Tiecke & 
Mulder geheel vernieuwd en uitgebreid tot een gerenom
meerde speciaalzaak. Zijn vriendelijk karakter en organi
satievermogen hebben daar zeker een positieve bijdrage 
in gehad. 
"Geen woorden maar daden" was zeker op hem van 
toepassing. 
Zijn zakelijke successen werden graag in royale kring 
gevierd , zonder daarin een buitensporig leven te leiden. 
Hoewel de zaak veel tijd kostte, werd er zeker aandacht 
besteed aan zijn gezin; gewoon met z'n allen van de 
huiselijke gezelligheid genieten . Johan was een zorg
zame, liefhebbende man en vader voor Cecile, Desiree 
en Marc. 
Trots was hij ook op zijn beide kleinkinderen Tim en Luc, 
waarbij de tijd helaas kort was om van elkaar te kunnen 
genieten. Gelukkig heeft hij Luc nog wel mee mogen 
maken. 
Tijdens zijn slopende ziekte van het laatste half jaar heeft 
hij , zoa!s altijd , niemand tot last willen zijn . 
Tot de laatste dagen heeft hij zijn gevoel voor humor 
behouden. 

Johan, pa, opa, we missen je nu al. 

Ceci le 
Desiree en Frank 

Tim, Luc 
Marc 

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de 
getoonde belangstelling tijdens zijn ziekte en bij dit af
scheid. 


