
Opdat in onze harten blijve voortleven 

Hermanus Johannes Roesink 

echtgenoot van 
Johanna Hendrika Nijenhuis 

Herman werd geboren op 28 augustus 1922 op 
de Boskamp (gem. Olst). Hij was de eerstgebore
ne in een smidsgezin, dat later zou uitgroeien tot 
een gezin van 12 kinderen. Het was voor die tijd 
vanzelfsprekend dat hij als oudste al jong aan het 
smidsvuur en achter het aambeeld kwam te staan. 
Dat heeft hem ongetwijfeld gehard en deelde hij 
al vroeg in de zorgen voor een groot gezin. Hier 
leerde hij verantwoordelijkheid en werd "aanpak
ken" een tweede natuur. Zijn liefde voor zijn vak 
en zijn werklust is hij altijd trouw gebleven. In 
1959 trouwde hij met Annie en beiden werden 
de gelukkige ouders van drie jongens. 
Herman was een zeer zorgzame echtgenoot en va
der, werkte hard voor zijn gezin en smederij en 
had een goedig hart voor hen die bij hem kwa
men aankloppen. Zakelijk gezien soms te goedig. 
Toen zijn hart hem parten begon te spelen wilde 
hij nog zoveel. Onverwacht werd hij uit zijn doen 

en laten weggeroepen op 1 mei 1991. Wij dragen 
een beeld van hem mee als van een niet aflatende 
smid, van een toegewijde fijne mens, die hart had 
voor datgene waarvoor hij stond. In de H. Schrift 
staat Jes. 54.16. "Ik heb de smid geschapen, de smid 
die het kolenvuur aanblaast en de wapens smeedt. 
Daarom zal geen wapen tegen jou iets kunnen uit
richten". Zo waakte en zorgde hij voor zijn ge
zin. Hij was diep gelovig en hechtte veel waarde 
aan de overgeleverde traditie. Zijn bijzondere 
voorliefde ging uit naar zijn H. Theresiakerk, 
waaraan hij bij de totstandkoming daarvan op zijn 
vakgebied veel heeft bijgedragen. 
Op 6 mei 1991 hebben wij zijn lichaam op het 
R.K. kerkhof te Olst aan de aarde toevertrouwd. 

Heer geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader betuigen wij u onze oprechte dank. 

Olst, mei 1991 

J. H. Roesink-Nijenhuis 
en kinderen 

G. J. Kuiperstraat 53 


