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Een dankbare en f11ne herinnering aan 

Bertus Rozeman 
echtgenoot van 

Jeanne Rozeman-Arkes 

Hij werd geboren op 21 juni 1929 in Vroomshoop. 
Na een langdurige ziekte. en na voorzien te zijn 
van het Sacrament der Zieken, is hij op 4 de
cember 2000 in het Twenteborgziekenhuis te 
Almelo overleden. Op 8 december 2000 namen 
we afscheid van hem tijdens de Uitvaartviering 
in de St. Jozef kerk, waarna wij hem begeleid heb
ben naar het crematorium "Almelo' in diezelfde 
plaats. 

Na een langdurig ziekbed werden wij gedwon
gen om afscheid te nemen van een lieve man en 
een zorgzame vader en opa. Je zou mogen zeg
gen, dat heel zijn leven in dienst stond van zijn 
vrouw en zijn gezin. In zekere zin stond zijn leven 
ook 1n dienst van het Nederlandse leger, dat hij 
trouw gediend heeft met name in de schermut
selingen m het voormalige Nederlands Oost
Indië. Daar braken na de tweede wereldoorlog 
gevechten uit met als inzet de onafhankelijkheid 
van Indonesië. In die periode heeft pa daar veel 
gezien en meegemaakt. 
Juist die periode in Indië zou zijn verdere leven 
indringend gaan bepalen. Veel veteranen uit die 
tiJd voelden zich miskend door de regering toen 
ZIJ na de oorlog naar Nederland terugkeerden. 
Zij stuitten op een muur van onbegrip en afwij
zing. Om het onrecht enigzins recht te breien 

heeft Bertus zich met anderen ingezet voor een 
eigen Indië-monument hier in Almelo om recht 
te doen aan de gevallen kameraden. Na veel 
gesteggel is dat ook gelukt. Voordat hij naar Indië 
ging zat pa in de houtbewerking. Later werd hij 
na een studie stukadoor, wat zwaar werk was. 
Dit werk heeft hij niet lang kunnen volhouden 
zodat hij arbeidsongeschikt werd. Wat later in de 
tijd werd hij gewoon huisman. 
Zijn grootste hobby was wel zijn volkstuin. Daar 
kon hij zich goed mee vermaken. In het tuinhuisje 
werd veel gepraat en gezellig koffie gedronken. 
Verder heeft pa nog vrijwilligerswerk gedaan bij 
PH en hij heeft geprobeerd harmonica te spelen. 
Als kinderen konden we altijd bij hem terecht. Je 
kon pa wel vragen om voor ons een klusje te 
doen. Dat deed hij met plezier. Ook beleefde pa 
veel vreugde aan de kleinkinderen. Die waren 
hem alles. Met name tijdens zijn ziekte hebben 
de kleinkinderen hem telkens weer opgebeurd. 
Van zo'n fantastische man, vader en opa moe
ten wij afscheid gaan nemen. We zijn er van 
overtuigd, dat hij nu in de hemel mag zijn dicht
bij de God van alle liefde. We z11n dankbaar voor 
alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft 
en we zullen hem voor altijd in onze herinnering 
houden. 

Dat Bertus mag rusten in vrede. 

Wij willen u danken voor het betoonde mede
leven na het overh1den van mijn lieve man en 
fantastische vader en opa. 

Jeanne Rozeman-Arkes 
Kinderen en kleinkinderen 


