
In liefde blijven wij gedenken 

JAN ROETGERINK 
echtgenoot van Riek Bruggink 

Hij is geboren op 26 juni 1925 te Hengelo 
(Ov) en gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving overleden te Borne op 8 
februari 1989. Na een gezongen Requiem
mis in de parochiekerk van de H. Theresia 
hebben wij hem op 13 februari d.a.v. te 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Borne. 

Jan Roetgerink zal ons bij blijven als een 
markante persoonlijkheid. Tekenend voor 
zijn leven was wel zijn handelsgeest. 
Vakantie betekende voor hem het bezoe
ken van mark1en. Aan zijn vrouw en kinde
ren kon hij alles weggeven, wat hij hiermee 
verdiende. 
Jan was iemand, die vrijelijk voor zijn me
ning uitkwam. Hij stak deze geenszins on· 
der stoelen of banken. Meer moeite had hij 
met het tonen van zijn gevoel. Dat paste 
niet zo bij zijn levensstijl. Zijn liefde bleek 
uit de zorg, dat zijn gezin niets te kort 
kwam. Pas toen hij dat niet meer kon en hij 
moest toezien, hoe zijn vrouw en kinderen 
nu voor hem zorgden, zei Jan: Ze doen 

alles voor mij. Het is als of je steeds meer 
van elkaar gaat houden. 
Zielsveel hield Jan van zijn kleindochter 
Aniek. Jan wenste haar te laten delen in 
zijn grote liefde voor het vee. Zij zou een 
boerinnetje worden met een overalletje en 
echte klompjes. Als het moest, zou hij ze 
wel uit Enter halen. 
Jan was gehecht aan de traditie. Hij was 
het niet eens met alles van deze tijd. Ook 
was hij er de man niet naar om zich zonder 
slag of stoot over te geven aan het feit dat 
hij zou sterven. Pas toen het echter niet 
meer ging, had hij er ook vrede mee. Hij 
voelde zich daarin gesterkt door het Sacra
ment van de Ziekenzalving. Hij geloofde 
vast in de hemel. Wij willen dit geloof met 
hem delen. Moge hij rusten in vrede 

Voor uw belangstelling en medeleven tij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader en opa 
willen wij U graag hartelijk danken. 

R.G. T. Roetgerink-Bruggink, 
kinderen, 
en de kleine Aniek. 


