
Dankbaar herinneren wij ons 

Gradus Johannes Roolvink 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA KAMPHUIS 

Hij werd geboren op 26 nov. 1912 te 
Lonneker en overleed, gesterkt door 
het Sakrament van de Ziekenzalving, 
op 11 maart 1988 in zijn woning te 

Enschede. - De H.Eucharistie bij zijn 
Uitvaart vond plaats in De Goede 

Herderkerk te Enschede op 16 maart, 
waarna de crematie volgde te Usselo. 

t 
Zo rustig en bescheiden als vader 

heeft geleefd, zo is hij ook gestorven . 
Met moeder 1s hij bijna 50 jaar ge

trouwd geweest en samen hebben zij 
voor hun 2 dochters en 3 zonen in 
grote harmonie en liefde gezorgd. 
Tot hun grote vreugde werden zij de 
gelukkige grootouders van 9 klein
kinderen. 

Het mag met grote dankbaarheid 
gezegd worden, dat vader juist voor 
zijn gezin en al zijn dierbaren, heel 
zijn werkzaam leven dienstbaar ge
weest is. 

Zijn gaven van hoofd, hart en han
den stelden hem in staat veel voor 
anderen te betekenen: meer dan een 
halve eeuw in de textielfabrieken, 
waar hij een zeer gewaardeerde col
lega was en de functie van chef gehad 
heeft. 

Zijn evenwichtig karakter maakte 
hem tot vriend van velen: zijn hulp
vaardigheid was vanzelfsprekend en 
daarmede vulde hij zijn dagen ook na 
zijn pensionering op zeer zinvolle 
wijze. 

Toen kwam in zijn leven, dat zo ge
kenmerkt was door 'n goede gezond
heid, zo onverwacht het lijden. 
Hij heeft daarvoor de kracht gevonden 
in zijn geloof: hij wist dat zijn leven 
voorgoed geborgen is in God. 
Met moeder ontving hij diep ontroerd 
de Ziekenzalving en kon toen zijn 
leven als voltooid zien. 
Moge de Goede Herder Jezus Christus 
vader de rus~t en de liefde van het 
eeuwig leven schenken bij God, onze 
Vader. 

Voor uw blijken van meeleven 
danken wij U hartelijk. 

Mevr. J. M. Roolvink-Kamphuis 
kinder en kleinkinderen 


