


IN MEMORIAM 

Wilhelmina Regina Maria Roolvink 

Geb°'*1Zfebruafi191• te Gtane<bnig. 
~en 18 apnl 2000 te Enschede 

Moeder heetl de leett'f(I van 86 berel<t. Na het overlijden van 
vader twee µw geleden moest ze alleen dooc Aanvanlo.el~'k 
leek ze met drt vert1es good om te kunnen gaan: ze had vo9' 
kennossen en vrienden en was ~·en haar leeft11d nog zeer 
actief Moeder leefde van gezelllgheid en zocht altiJd menson 
om z>eh heen. Ze had In deze laatste periode dan ook moolte 
met de momenten van eenzaamheid: de ochtenden dat ze 
alleen wa~k.er ~rd en de talloze malen dat ze na een bingo 
of kaartmiddag terugkwam In een teeg huis. Juist op die 
momenten mi.sta ze vader. zittend 1n zijn stoel voor de televt
S>e. 
Moeder is oPgegtoeid in een groot bakke~geZJn. Er heerste 
vooral gezefttgneod en ze kon in haar ieugd erg genieten van 
het pianospel van haar vade<. Toen moeder t4 was ovet1eed 
haar vaoer en oma bleef aneen ac!ller met 10 """'"<en. Oe 
bakk0<1 moest "'°"'en epgegeven en het geui vertrol< naar 
Ensdleóe. In deze penode bleek hel gevoel voor verantwoor· 
delijkheid van ~ vooral Z•I ontfermde zieh ove< de jon
gere kinderen in het gezin. 
In t939 trouwde ze mvt vader. Het l•uweb1< had een moellii'• 
start door het U•tbreken van de oorlog. Vader moest naar 
Duitsland en kwam Maar al en toe met verlof naar huis. De 
eerste kinderen werden geboren en moeder stond alleon 
voor de opvoeding. Ze ondervond in deze periode veel steun 
van ha.ar familie. 811 haar zus en zwager vond ze onderdak en 
haar broers voorzagen haar, zonder dat ze het van elkaar 
wisten, van meer brOOd dan ze nodig had. Dot broodover· 
schot ruilde ze voor groenten en lapjes stof waardoor ze het 
gettn kon voeden en de kinderen toch nog redeli1k on de kle· 
ren kon steken: oets wat ze alt•jd erg belangrijk vond 
Ool< na de OOtlog bleef moeder steeds de sptl van het 9""'" 

van uite1ndeh1k v•Jf kinderen. Z~ zorgde voor gezelligheid en 
was altijd aanwezig. Naast de huish0ud1ng verdiende ze wat 
bij door thuiswerk. Oadrd00t werden onze oovergetelijke 
vakanties naar Bu1Xse en Ootmarsum mogelijk. Wat Later 
waten vooral de reozen naar de familie in Umburg met de 
Vot<Swagenbus van haaf zwage< abSolutt IOPPt'S 
Een encxme ~ was hel veel te woege over1•den van 
haaf zus. Moeder was trots dat lil gevraagd werd voor het 
voogdiischal> over de dne kinderen, een taak oe ze vel over
gave uitvoerde. 
Negen jaar geleden vertluisde moeder samen met vader naar 
een aanteunwonong op het Achtervoo<t. Ze bleef het middel· 
punt van het gezin en genOOI nog a1t11d hel meest als al haar 
kinderen en kleinkinderen zich om haar heen verzamelden. 
Ze was trots op haar kinderen en zeker ook op de sportieve
en studieprestaties va.n haar kle1nk1nderen. Er werd vaak 
teruggekeken op haar leven. Regelmatig werden anekdotes 
aver de oorlog en de va;..anties verteld In deze periode bleek 
ook Cfat ze zich in haar leven had ontw1kketd van een zeer 
volgzame vrouw tot iemand met een uitgesproken eigen 
mening. Ze stak deze niet onder stoelen of baken en kon 
haar kJnderen en anderen op Hn ondubbelzinnige manier 
haar waarheid zeggen Met name de witz• waarop Zij terug
keek op haar vroegere ""'anngen met de kefk en de m<ner 
waarop ze dit u.ne was hie<VOOI' 11us1ratief. 
De laalste tijd gong de gezondheod van moeder langzaam 
acr<eruot. Ruom dne wellen geleden w9fd ze met hartntme
stoomissen opgenomen ui he1 z1ekennc.11s. Ze beSefte dat 
terugl<eer naar haar woning niet meer mogeh1k was. Deze 
gedacllte brak haar ve<Zet tegen het nade<ende einde. In alle 
rust nam ze éen voor een afscheid van haar familie, veelal 
met een laatste boodschap. Afgelopen vri1dag tS moeder vre
dig ingeslapen. 

Enschede, 3 mei 2000 
Kinde<en en kleinkinderen. 

Wij be-danken u hartelijk voor uw belangstelling en mede
leven biJ het overli,den van moeder. 

Farno11eVan der Meer 


