


In dankbare herinnering aan 

Hermien Roolvink-Baars 

sedert 22 augustus 1987 weduwe 
van Gerrit Roolvink 

Zij werd geboren in Hengelo 
op 17 september 1918 en is toch vrij 
plotseling op 12-juli 2010 overleden. 

Wij hebben afscheid genomen op 
zaterdag 17 juli 2010 in de kapel van 
St. Maartens-Stede te Losser waarna 

wij haar hebben begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Hermien was voor ons een geweldige moeder, 
schoonmoeder en oma. Ze was een bijzondere 
vrouw die zichzelf altijd volledig wegcijferde. 
Ze was er altijd voor anderen en stond 24 uur 
per dag voor één ieder paraat. Ze was tevreden 
met WP.inig en materialistisch was ze in geen 
enkel opzicht. Het was echter wel een vrouw 
met een eigen uitgesproken mening. Kenmer
kend voor haar was haar dankbaarheid en te
vredenheid . 

Velen waren haar erg lief. Ook haar nicht Dini 
Even was voor haar een bijzondere vrouw. 
Met enige regelmaat kwam ze langs om haar 

te bezoeken. In de tijd dat zij nog redelijk te 
been was ging ze af en toe op visite bij haar 
nog enige, in leven zijnde zus, Greta Jansen
Baars. Het deed haar dan altijd goed, om haar 
zus nog even weer te hebben gezien. 

Na op 80-jarige leeftijd haar heup te hebben 
gebroken kwamen er meer tegenslagen. Soms 
viel ze in haar woonkamer en kon uit eigen 
beweging niet meer opstaan, brak haar pols, 
kreeg vervolgens te maken met een hersenin
farct, en in juni 2010 werd ze nog enkele dagen 
opgenomen in het MST met een epilepsieaan
val. Na een opleving gaf haar lichaam het toch 
langzaam op en is ze in aller rust, in het bijzijn 
van haar kleinkinderen, ingeslapen. 

Voor haar 2 kleinkinderen was ze een gewel
dige oma die genoot van elk moment dat ze 
bij haar op bezoek waren. We mogen dankbaar 
zijn voor wie ze was en wat ze voor ons heeft 
betekend. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar al 
het personeel van St. Maartens-Stede en alle 
medewerkers van de Meerzorg . 

Bert en Rita 
Mayke en Swen 
Rick en Daisy 


