


In dankbare herinnering aan 

Johan Roord 
echtgenoot van Rie Oude Wolbers 

Hij werd op 4 februari 1937 te Oldenzaal geboren. 
Hij overleed op 4 maart 1993 tijdens de beoefening 
van zijn geliefde sport. We namen tijdens een 
Eucharistieviering op 9 maart 1993 in de Drie
ëenheidskeri< afscheid van hem. Daarna hebben 
we hem begeleid naar zijn laatse rustplaats op het 
kerkhof aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Op een zeer abrupte en definitieve wijze werd 
Johan van ons weggenomen. Door de snelheid 
waarmee alles gebeurde kunnen we het nog niet 
vatten, dat we nu al afscheid moeten nemen van 
mijn aller1iefste man en onze zorgzame vader. 
Johan stond op een actieve wijze in het leven. Hij 
had nog zoveel plannen. In de eerste plaats ging zijn 
zorg uit naar zijn vrouw en zijn beide zoons. Daar 
deed hij alles voor. Al zijn werk stelde hij in dienst 
van zijn gezin. 
Met hetzelfde enthousiasme wijdde hij zich aan zijn 
grootste hobby: alles wat met voetballen te maken 
heeft bij KVV Quick '20. Op meerdere fronten zette 
hij zich in voor de Oldenzaalse verenigêng: als 

bestuurslid en als actieve voetballer. Ook de vere
niging rijdt een groot verlies met het over1ijden van 
Johan. 
Het doet ons pijn afscheid te moeten nemen van 
een dierbaar mens die zoveel voor anderen bete
kent heeft. We zullen ons Johan blijven herinneren 
als een rasechte optimist waar je altijd een beroep 
op kon doen. Hij wilde, hoe dan ook, jong van geest 
blijven. Wij willen hopen en vertrouwen, dat hij in 
vrede moge rusten in de handen van God die elk 
begrip te boven gaat. D9t wij áie hier achterblijven 
mogen voortbouwen op de herinnering ende goede 
dingen die hij heeft achtergelaten. 
Johan bedankt voor alles. 
We kunnen en zullen je nooit vergeten. 

Voor uw medeleven na het overlijden en bij de 
uitvaart van mijn lieve man en onze vader zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Rie Road-Oude Wolbers 
René en Anchelique 
Hans en Kar1a 


