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Wij hebben afscheid van hem genomen 1n de Paus 
Jeanneskerk op 7 december 1995 en hem daarna 
begeleid naar het RK Kerkhof. 

Pa. je hebt doorgezet en gevochten tot het einde, ook 
al wisten we dat deze ongelijke stnJd n1et te winnen 
was. Het heeft ons vaak prjn gedaan, om het woor· 
deloos verdriet te zren en we zagen hoe zwaar Je het 
vond om gaandeweg ades te moeten loslaten wat je 
zo ter harte ging. Pa heeft ontzettend toegeleefd naar 
de opening van de zaak van z'n jongste zoon. Ort heeft 
hij gelukkig nog mee kunnen maken. Blij zijn we dat 
je m je vertrouwde omgeving en onder de goede zorg 
van moeder en kinderen vredig bent heengegaan. In 
onze ogen was je een goede man, vader en opa. Je 
zer nooit teveel en vond alles goed. Je was daarom 
ook een man die geen ViJanden had. Het voetbal be-

kijken vanaf de zijlijn was een grote hobby. Je hebt 
dan ook ruim 60 1aar met trots het lidmaatschap ge
dragen van BWO. Ook was 1e ang geledenaktref als 
scheidsrechter waar Je ook de rust uitstraalde die niet 
was gespeeld maar een onderdeel was van je ka rak· 
ter. De afgelopen jaren was je ook altijd te vinden op 
de Bingo. Het winnen van prijzen vond je leuk, maar 
de gezelligheid en het bijpraten met kennissen was 
1e het meeste waard. Ook deed je het deugd om elke 
week te gaan kaarten met 1e vrienden. wederom ei
genliJk puur voor het socrale gebeuren. Een heel an
dere hobby was ook nog het houden van vogels . HrJ 
was ook nog eens lrd van de vogelverenigrog te Deur
nrngen. Uit het bovenstaande blijkt toch heel duide
lijk dat je een gezelligheidsmens was, met weinrg 
woorden maar een gezellrge vertrouwde urtstraling. 
Jouw motto was dan ook: doot meer gewoon en zorg 
daJ een luk wrlrn oe leven hebt, het is a kort genog. 

Pa. bedanld voor alles wat je ons hebt gegeven voor 
onze verdere reis door dit lieven. 
Rust in vrede. 

Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven 
danken wij U van harte. 

Annie Bouwhurs-Roetgerink 
Kroderen en kleinkinderen 

Hengelo, 7 december 1995 


