
In dankbare herinnering aan 

Jan Roetenberg 
echtgenoot van 
Riek Veldhuis 

Hij werd geboren te Lonneker op 5 maart 1922. 
Door het Sakrament van de Doop werd hij 
opgenomen in de gemeenschap van Christus. 
Hij stierf te Haaksbergen op 10 Januar i 1993. 

HIJ stierf onverwacht, maar niet onvoorbereid; 
want heel zijn l even getuigde van een geloof, 
dat leven verder rei kt dan het moment van 
de t ijd. Hij geloofde in een God, die leven 
wi l voor mensen over de grens van de dood 
heen. Zijn rijkdom was, het leven bijna 43 
jaar lang te mogen delen met zijn vrouw. 
Samen gaven ze het meest kostbare, wat een 
mens geven kan aan hun 5 kinderen: het 
leven zelf. Voor zijn gezin leefde en werkte 
hij: een vader zoals leder kind zich wensen 
zou. Voor de kleinkinderen was hij vaak aan 
het t immeren en knutselen. Zij zu llen opa 
niet vergeten. De goede band met elkaar was 
voor hun van levensbelang. Hij was gelukkig 
met het gezin van zijn dochter onder één dak 
te wonen en te leven. 

Zijn leven kunnen we In een paar woorden 
samenvatten; eenvoudig, behu lpzaam en diep
gelovig. Als aktief l id van de vakbond wi lde 
hij opkomen voor gerechtigheid en gelijkheid 
van mensen. Hij hield van mensen om zich 
heen en kon gezel lig praten. leder kreeg 
van hem de rui mte om een eigen weg in het 
leven te vinden. Tegel ijk kon niemand de 
waarden, waar hij zelf gelukkig mee was, 
hem afnemen. Zijn kracht vond hij In zijn 
geloof; Maria was daarbij zijn voorbeeld. 

De dood kwam voor hem en voor ons als 
een dief in de nacht. Tijd om afscheid te 
nemen kregen we niet. Op 14 januari hebben 
we afscheid van hem genomen in de over
tuiging, dat hij nu voorgoed leeft in Gods 
woni ng waar ruimte Is voor velen. Zijn 
lichaam hebben we te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof " Het Waarveld" te Haaksbergen. 

Dat hij mag leven in de vrede van de Heer. 

Dank u wel dat u aan ons gedacht hebt bij 
het plotsel ing overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en l ieve opa. 

Fam. Roetenberg 




