
Ter herinnering aan 

Johannes Lambertus Roetgerink 

Sinds 28 december 1998 weduwnaar van 
Hermina Engelina Hemink 

Hij is geboren op 1 januari 1925 te Borne en in het bijzijn van 
zijn kinderen overleden op 2 augustus 2001 in het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. De gezongen uitvaartvood 
plaats op 7 augustus 2001 in de Willibrordkerk te Almelo, 
waarna de crematie volgde in het crematorium te Almelo. 

Pappa groeide op in zijn geboorteplaats Borne. Het overlij· 
den van zijn moeder toen hij nog maar 4 jaar was heeft een 
diepe indruk op hem gemaakt. Na zijn lagere schooltijd volgde 
hij diverse vakopleidingen in de metaal en op zijn gebied 
was hij een gewaardeerde vakman. De Tweede Werekloor· 
log heeft hij heel bewust meegemaakt. In 1954 trouwde hij 
met Leny Hemink en samen kregen z.1j twee dochters. Het 
feit dat hun jongste dochter Tineke gehandicapt was, heeft 
hij met veel verdriet aanvaard. Het deed hem tot het laatst 
toe goed te zien dat Tineke zorgeloos leeft. In 1978 werd hij 
getroffen door een zwaar hartinfarct. Hij herstelde hier rede· 
lijk van, maar zijn werk in volle omvang weer heivatten was 
tot zijn grote spijl niet meer mogelijk. In de loop der jaren 
moest hij door diverse aandoeningen steeds een stukje ge· 

zondheid inleveren. Het optimisme waarmee hij de draad 
altijd weer wist op te pakken heeft op ons een diepe indruk 
gemaakt en zal ons altijd bijblijven. 
In 1989 werd hij voor het eerst opa toen Stefan werd gebo
ren en toen in 1991 Judith kwam kon hij zijn geluk niet op. 
Heel wat chocola heeft hij de laatste jaren meegebracht en 
als er eens wat te vragen was kwam opa met de encyclo· 
pedie. Lezen, vooral over de oorlog, was zijn grote hobby. 
Hij hield van een goed gesprek en ging discussies niet uit 
de weg. Je had goede argumenten nodig om hem van iets 
te overtuigen. Toen mamma te ziek werd verhuisden ze 
samen naar Hoog Schuilenburg, waar ze een liefdevolle 
verzorging genoten. Vaak hebben we met hem over de dood 
gesproken en het is goed te weten dat hij erop vertrouwde 
dat hij weer samen zou zijn met alle reeds overleden fami· 
lieleden. Gelukkig hebben wij hem tot het laatst toe kunnen 
bijstaan. Graag willen wij de draad van ons leven weer op· 
pakken met het optimisme, de levenslust, humor en kracht 
waarmee hij ons heeft voorgeleefd. Pappa, je hebt je strijd 
moedig gestreden en je eeuwige rust is welverdiend Be
dankt voor alles! 

Graag willen wij u danken voor uw belangstelling en mede· 
leven tijdens zijn leven, ziek zijn en na zijn overlijden. 

Miriam en André 
Stefan, Judith 

Tineke 


