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Dankbaar gedenken wij 

Johannes Anthonius de Roos 
echtgenoot van 

Josefina Engelina Bekhuis 

Hij werd geboren op 30 oktober 1936 te Raalte, voorzien van het 
Sacrament van de Ziekenzalving overleed hij thuis te Oldenzaal 
op 22 november 2000. Wij hebben afscheid van hem genomen op 
27 november in de Mariakerk te Oldenzaal en zijn lichaam daarna 
begeleid naar Usselo waar de crematie volgde. 

Pa was een man die alt ijd klaar stond voor iedereen, je deed nooit 
tevergeefs een beroep op hem. Op 22 september 1959 trouwde hij 
met Fien en ze kregen drie kinderen. Daarna kwamen er vij f kleinkin
deren bij, waarop ze beiden heel t rots waren. Met zijn zus Annie had 
hij een hele hechte band, elke dag ging hij b ij haar op bezoek. Hij was 
een groot liefhebber van de natuur. Zoals hun volkstuintje waar ze 
menig uurtje samen hebben doorgebracht. Zijn werk op het Hulsbeek 
was dan ook alles voor hem. Hier heeft hij 28 jaar met veel liefde 

gewerkt. Ook voor vakantie was Pa alt ijd in, ze gingen graag naar het 
buitenland maar ook in eigen land. In november 1997 ging hij met 
vervroegd pensioen. Helaas heeft hij weinig kunnen genieten van deze 
periode. Nog geen jaar later werd hi j getroffen door een vresel ijke 
ziekte. Na de zeer zware operatie d ie hij moest ondergaan volgde 
voor hem een periode van angst en hoop. 
Zijn fami lie, buren en vrienden lagen hem na aan ' t hart. Hij genoot 
van hun bezoek tijdens zijn ziekte. Helaas werd een jaar later dui
delijk, dat zijn ziekte niet te genezen was. Dit was voor ons allen moei
li jk te aanvaarden. Gelukkig heeft hij zijn laatste periode thuis kunnen 
doorbrengen waar hij met veel liefde verzorgd werd door met name 
Fien en zijn kinderen. 
We hopen nu dan ook dat hij rust heeft gevonden bi j de Heer. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van Pa wi llen wij U hartelijk bedanken. 

J.E. de Roos-Bekhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


