
Een kleine herinnering aan 

JAN ROERDINK 

Hij werd op 8 december 194 7 te Groenlo geboren en 
kreeg van zijn ouders de namen Johannes Bemardus 
Maria. Hij overleed onverwacht in de morgen van 
zondag 19 mei 2002, Pinksteren, in het Streelaie
kcnh~is Koningin Beatrix te Winterswijk. De viering 
ten uitvaart vond plaats op 24 mei in de parochie
kerk van de H. Calixtus te Groenlo. ln de verwach
ting van de vemjzenis ten leven hebben wij hem 
daarna te ruste gelegd op de R. K. Begraafplaats te 
Groenlo. 

In zijn._slaap werd Jan door de dood verrast, juist 
toen hij herstellende was van een zware operatie. 
Daarvoor was hij langdurig ziek geweest en had 
hij veel pijn moeten lijden. Hij ging van ons heen 
zonder woorden van afscheid. Deze manier van 
sterven paste wel bij hem: hij was een man van 
weinig woorden, die stil, maar met humor kon genie
ten van het samenzijn met mensen. 
Hij was de jongste uit het gezin Roerdink en zou zijn 
l~ve.n 1~.g vrijgezel blijven. Met vader bleef hij 
u1te1ndehjk op het ouderhuis, waar wij altijd een 
gastvrij thuis bleven vinden. En toen vader door 
ziekte in De Molenberg in Groenlo moest worden 
opgenomen heeft hij hem bijna dagelijks bezocht en 

ook vaak bij zich thuis gehaald, zodat ons ouderhuis 
bleef bestaan. Uiteindelijk moest het wijken voor 
de industrie. De verhuizing naar ' de stad' viel Jan 
zwaar, maar toch ging hij zich al spoedig thuis 
voelen in zijn mooie huis. 
Jan verrichtte in ziJn leven diverse werkaamheden 
en deed dat altijd op zijn bekende rustige manier. 
Hij voelde er zich goed bij. Muziek was zij hobby en 
vele jaren was hij lid van de Leohannonie en de 
boerenkapel 'De Knolle'. 
Zo is hij als een tevreden mens zijn levensweg 
gegaan. ~ij zijn verdrietig dat wij hem al zo vroeg 
moeten 1mssen, maar ook dankbaar dat bij er een 
van ons was. Moge hij nu omwille van zijn geloven 
dat hij op zijn eigen eenvoudige wijze beleefde n~ 
voor altijd een thuis hebben in het huis van de V~er 
met ruimte voor velen. Moge hij ook blijven leven 
in on1e harten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven, in zijn ziekte en na zijn overlijden, zeggen wij 
u hanclijk dank. 

Zijn familie. 


