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Na een korte ziekte is toch nog onverwacht over
leden mijn onvergetelijke man, onze fantastische 
vader, opa en overgrootvader 

Johan Roord 

echtgenoot van 

Truus Brummelhuis 

Hij werd geboren te Losser op 15 mei 1923. Na 
een kort ziekbed is hij overleden in Enschede op 9 
januari 2001. Zijn uitvaart was op 12 januari 2001 in 
de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, waarna wij 
hem hebben begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt, bij het spoor 
maar ook in zijn vrije tijd. Voor elk van zijn negen 
kinderen heeft hij wel een huis verbouwd. Tot het 
laatst toe timmerde en schaafde hij in zijn "atelier". 
Maar er was ook tijd voor plezier, het liefst met zijn 
vrouw en kinderen in de buurt, en niet te vergeten 
zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkind. Dat 
waren momenten waar hij intens van kon genie
ten. Vooral de zondagochtend was voor hem een 
feest. 

Nog tot voor kort ging hij vissen, met zijn vismaat 
Piet. 

Het klootschieten ging de laatste jaren niet meer, 
tot zijn grote verdriet. Wel bleef hij betrokken bij het 
wel en wee van de "Honderd Tred", waarvan hij 
jaren lid is geweest. 

Veel tijd en energie heeft hij gestoken in het bou
wen van carnavalswagens. Trots bekeek hij het 
resultaat in de jaarlijkse optocht. iedereen moest 
het zien . 

Hij had een goede band met zijn schoonzuster 
Alie, die altijd nauw betrokken is bij ons gezin. 

Het zal wennen zijn aan de lege plek in ons gezin. 
Maar pa, zoals je duidelijk gezegd en gewild hebt, 
we zullen verder gaan, met elkaar, en we zullen je 
nooit vergeten. 

Bedankt pa. 

Beste pa 
Veel in je leven heb je ons gegeven 

Veel heb je met je gouden handen voor ons gemaakt 
Veel heb je ons geleerd 

Veel hebben we samen gelachen 
Voor altijd blijf je in onze gedachten. 

Namens de familie danken wij u voor de getoonde 
belangstelling bij het overlijden van mijn man, onze 
vader, opa en overgrootvader. 

G.J. Roord - Brummelhuis 


