
In dankbare herinnering aan 

DIRK JAN ROODE 

echtgenoot van Vrouwtje Grebben 

Geboren te Wierden 7 juni 1900 en 
overleden te Oldenzaal 24 juni 1984, 
gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken. Na de Uitvaartmis in de St. Ple
chelmusbasiliek hebben we vader 28 
juni d.o.v. te ruste gelegd op het kerk
hof te Oldenzaal. 

Met grote dankbaarheid zullen we te
rugdenken aan mijn dierbare man, onze 
vader en opa, want vol toewijding voor 
zijn grote gezin is hij door het leven 
gegaan, zorgzaam voor iedereen. 
Meer dan 50 jaar lang mocht hij met 
moeder lief en leed delen in een ge
lukkig huwelijk. 12 kinderen werden 
hun geschonken, zes zijn hem voor
gegaan in de eeuwigheid. Hij was trots 
op zijn grote krans van kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 
Zoals ieder ander mens heeft vader 
naast zonnige dagen ook duistere uren 
gekend, vooral de laatste jaren van zijn 
leven, maar zijn ziekte heeft hij moedig 
gedragen, gesteund door de liefde
volle zorgen waarmee hij omringd werd 
vond hij troost en kracht in zijn geloof. 

We mogen de woorden van Paulus op 
vader toepassen: " Ik heb de strijd ge
streden, mijn loopbaan volbracht het 
geloof bewaard en nu ligt voor mij 
gereed de kroon der gerechtigheid, 
die de Heer voor mij bereid heeft" . 
We mogen vertrouwen dat de Heer bij 
zijn overgang van de tijd in de eeuw
igheid tot hem gezegd heeft " Goede 
en getrouwe dienaar, in uw leven zijt 
ge met weinig tevreden geweest, kom 
nu binnen in de vreugde van uw Heer" . 
Lieve vrouw, kinderen, klein- en achter
kleinkinderen, dank voor alles wat jullie 
voor mij gedaan hebben. God zegene 
jullie allen. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte 
en bij het overlijden van mijn dier
bare man, onze vader en opa zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
Familie V. Roode-Grobben 
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