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In dankbare herinnering aan 

Hermannus Antonius Roolvink 
"Herman" 

Sinds 2 oktober 1952 echtgenoot van 
Hermina Jacoba Maria Eulderink 

Geboren te Lonneker op 12 januari 1928. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in 

alle vrede overleden te Enschede op 4 juli 2007. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van het Dr. Ariënshuis te Glanerbrug hebben we 

op 7 juli afscheid van hem genomen. 

Mijn lieve man en onze fijne vader en opa kon 
terugzien op een welbesteed leven. Bijna 55 jaar 
was hij heel gelukkig met moeder. Heel hard 
heeft hij gewerkt voor zijn gezin. Zijn vrouw, kin
deren en kleinkinderen betekenden alles voor 
hem. Bij ieder van ons voelde hij zich intens 
betrokken. Vol belangstelling, ook voor zijn ach
terkleinkinderen, straalde hij een warme gene
genheid uit. 

Hij stond open voor eenieder, ook op zijn werk 
bij "Grolsch", waar hij 36 jaar als chauffeur werk
zaam was en waarvoor hij zich inzette als was 
het zijn eigen bedrijf, terwijl hij als lid van de 

ondernemingsraad tegelijk de belangen behartig
de van zijn collega's . 

Samen met moeder heeft hij vele jaren genoten 
van de vakanties met de caravan. Hij hield van 
de natuur, maar hij hield het meest van mensen. 
Daarom vond hij het zo mooi om 's zaterdags op 
de markt de buurman te helpen bij de verkoop 
van fruit. 

Eerlijk en oprecht was hij steeds bereid om waar 
hij kon, anderen te helpen. Op deze wijze heeft 
hij zijn christen-zijn gestalte gegeven. Hij zocht 
daartoe de kracht in het trouw meevieren van de 
Eucharistie en in zijn vertrouwen op Maria, die hij 
met moeder in Lourdes enkele keren ging ver
eren. 

Geheel voorbereid op de grote ontmoeting met 
zijn Schepper, vertrouwen wij dat Gods belofte 
nu ook voor hem in vervulling zal gaan: "Goede 
knecht, over weinig zijt gij trouw geweest, over 
veel zal ik u stellen: Kom binnen in de vreugde 
van uw Heer." (Mt 25, 11 ). 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
nagedachtenis aan hem. 

H.J.M. Roolvink-Eulderink 
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


