
Dankbaar gedenken wij 

JACOBUS ROODE 

Hij werd in Oldenzaal geboren op 
23 november 1921 en overleed plot

seling eveneens in Oldenzaal op 
29 mei 1992. 

Biddend hebben wij afscheid van hem 
genomen in de Plechelmusbasiliek 
op 2 juni, en hem daarna te rusten 

gelegd op de begraafplaats te 
Oldenzaal. 

t 
Zijn dood heeft ons overvallen en het 
meest pijnlijke daarbij is, dat afscheid 
nemen niet meer mogelijk was. 

En waar wij het nu mee moeten doen, 
dat zijn dankbare herinneringen die 
we aan hem bewaren. 

Als vader van het gezin was hij altijd 
zorgzaam en was niets hem teveel als 
't het gezin maar ten goede kwam. 
Ook de aangetrouwden zag hij altijd 
als zijn eigen kinderen. 

Hij heeft altijd hard gewerkt in de 
textiel, 35 jaar bij Cohen. En toen hij 
op 57-jarige leeftijd afgekeurd werd 
en dus vroegtijdig uit het arbeids
proces moest stappen, had hij daar 

heel veel moeite mee. Iets wat ook 
wel te begrijpen is als je je altijd met 
zoveel inzet aan je werk hebt 
gegeven. 

Ook met zijn kleinkinderen was hij 
heel gek. Hij volgde ze met belang 
stelling op hun levensweg. Ze waren 
hem alles, maar dat was wederkerig, 
want voor de kleinkinderen was nooit 
iets teveel om voor opa te doen. 

Hij was n echte Oldenzaler die hield 
van de stad met zijn Plechelmus
basiliek. Een kerkloper was hij niet, 
maar hij was wel diep gelovig op z'n 
eigen wijze, zoals hij dat wilde en 
ook uitte in een grote Mariaverering. 
Haar beeltenis droeg hij altijd bij zich 
en haar bedevaartplaatsen bezocht 
hij meerdere keren. 

Hij hield van de natuur met 't mooie 
Twenteland, waarbij de omgeving van 
Lattrop en Tilligte en het oude 
Twentekanaal hem bizonder boeide. 
Daar kon hij hele verhalen over ver
tellen, ook van vroeger. En in die om
geving had hij dan ook veel vrienden, 
die echte vrienden voor het leven 
waren. 

z.o.z. 



Naast de natuur vond hij ontspanning 
in het kijken naar de sport, waarbij 
voetbal zijn bizondere belangstelling 
had. 

In hem nemen wij afscheid van 'n man 
die het leven nam zoals het op hem 
toekwam. Moge hij nu een thuis ge
vonden hebben in het Vaderhuis bij 
de levende God, in Wie hij geloofde! 

RUST IN VREDE. 

Voor al uw belangstelling en mee 
leven danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 

M AR 1 A K E VELA ER 

H. Maria, wees onze voorspraak 
bij uw Zoon, Jezus Christus. 


