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In grote dankbaarheid gedenken wij 

WILHELMUS HENDRIKUS ROETERINK 

Hij werd geboren 17 november 1913 in Dinx
perlo, w&s 34 jaar gelukkig getrouwd met 

WILHELMINA MARIA VAN AKEN 

voor wie hij alles betekende. 

Helaas riep God hem 6 maart 1979 tot z1ch. 
na een lang ziekbed, waarvan hij wist dat 
hij niet meer zou opstaan. 
HIJ stierf In het St. Jozefziekenhuis te Doe
tinchem, terwijl de H. Kerk zijn sterven be
geleidde met haar Ziekenzalving. Ondanks 
het afnemen van zijn lichaams'<rachten kwam 
het einde van zijn aardse leven toch nog 
onverwacht. Zelf was hij er goed op voor
bereid en had hij, in overgave aan God, z11n 
dood aa'lveard, hoe moeilijk hij het ook vond 
voor zijn dierbare vrouw en familie. 
Op 10 maart hebben wij hem door de viering 
van de H Eucharistie in Gods genade aan
bevolen en hem daarna op het kerkhof te 
Dinxperlo te ruste gelegd. 
Hij was een voorbeeldig en liefdevol echtge
noot, een goed familielid, een goed en trouw 
werkman en ean echte vriend. 
Een natuurlijke zin voor eerlijkheid en humor 
.gepaard gaan met een volledige inzet voor 
verschillende organisaties en aktiviteiten ter 
plaatse, waren wel de meest kenmerkende 
eigenschappen van dit rechtschapen karakter. 
Zo h&bben zijn familieleden hem gekend als 
ook zijn vele vrienden en kenn'ssen die z11ri 
perso:>nlljkhe.d zo zeer waardeerden 

Hij was een ma, '!let egn sterke wil, diep 
menselijk en samen met zijn vrouw erg b.r 
trok~en bij net kerkeh1k gebeuren. 
Voor het parochiële leven wist hij op allerlei 
gebied zich in te ze!ten en ove~al toonde hij 
ZIJ!l gemeenschapszin. 
Niemand deed tevergeefs 93n beroep op 
hem. 
Deze rechtvaardige man, die !eefdP. uit z1j:l 
geloof en zijn sterk-godsdienstige Christe-
1,jke overtuiging waa• mAAkte, in qrote be
kommernis om het heil van zijn medemen
sen. zal van de Heer d& w~or::ten hel>bcn 
vernomen: 
"Gij, goede en getrouwe knecht. treed bin
nen in d& vreugde van uw Heor" . 
Lieve vrouw, zovele Jamn JanJ hebben wij 
lief en leed met elkaar gedeald. Ik dank je 
voor alle zorgen en l'efde. 
Ons aards geluk was mooi en gaaf. Dit wordt 
voortgezet in ons gebed v:>or el~aar en een
maal bij God in de heme . 
Heer, laat Wllly nu delen In Uw vreugde 
zoals wij zo dikw1j!' mochten ctelen In zijn 
vreJgde. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man on onz~ 

dierbare broer, zwager en oom zpggen wij 
u hartelijk dank. 

Famil1& W M. Roeterink-van Aken 

Dinxperlo. Jul.anastraat 28 


