
• Ter herinnering aan: 

Adriaan Rödel 

Echtgenoot van Hermine Rödel-Kip 

Geboren op 8 augustus 1923 .te Oldenzaal 
Overleden op 15 april 2004 te Oldenzaal 

Bedroefd, maar dankbaar en vol goede herinneringen 
hebben wij na een afscheidsviering in de Drieëenheids
kerk op dinsdag 20 april 2004 hem ter ruste gelegd op de 
Algemene Begraafplaats aan de Schipleidelaan te 
Oldenzaal. 

Als oudste in een gezin van vier kinderen, waarin zijn 
vader reeds op 48-jarige leeftijd kwam te overlijden, 
kreeg Adriaan al vrij snel een grote verantwoordelijk
heid naar zich toegemeten. Zijn jeugd stond in het teken 
van meehelpen in het gezin. Hier werd de basis gelegd 
voor zijn handelen in zijn verdere leven. Een levensfase 
die zich kenmerkte door hard te werken en te studeren. 
Op 15 april 1952 trouwde hij met Hermine Kip (Zus). 
Ervoor zorgend dat een ieder tevreden kon zijn, volgden 
er goede jaren waarin de vier kinderen die ze kregen het 
belangrijkste waren. Uitstapjes naar het bekende vakan
tieadres, zwembad en het volgen van sportactiviteiten 
van de kinderen waren hem zeer dierbaar. Hij was een 
lieve en zorgzame man die met zijn vrouw alles over had 
voor hun gezin. Hij was een bekende verschijning door 
de vele functies die hij in het sociaal maatschappelijk 
leven bekleedde. Onder het motto: "Mijn werk is mijn 
hobby" nam hij na meer dan 35 jaar afscheid van de 
Gemeente Oldenzaal. Hij mocht graag dingen vanaf de 
grond "opbouwen" zonder uitdagingen daarbij uit de 
weg te gaan. Met zijn inzet, motivatie en vooral dankzij 
een goede gezondheid heeft hij veel weten te bereiken. 
Na zijn actieve loopbaan hebben hij en mama samen nog 
vele jaren mogen genieten van met name kinderen en 
kleinkinderen. Mede daarom treft het ons zwaar hem zo 
plotseling te moeten missen. 

Voor uw blijken van belangstelling zeggen wij u 
oprecht dank. 

H.M.A. Rödel-Kip 
Kinderen en kleinkinderen 


