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Sientje Roeleveld - Damhuis 

Gezina Henrica 

weduwe van 

Willem Roeleveld 

• 23 augustus 1915 t 8 januari 2009 

Zij is geboren in de buurtschap Mekkelhorst als één na 
jongste uit een gezin van acht kinderen . 
Door de oorlog is ze pas in 1945 getrouwd met 
Willem. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren en 
opgegroeid op de boerderij in Beuningen. 
Het was een leven van hard werken ; zorg voor de 
kinderen en meehelpen op de boerderij. Ze was in 
staat om hierbij de kinderen de nodige aandacht en 
alle liefde te geven. 
Aangezien er geen opvolging voor de boerderij was, 
werd in 1965 besloten een nieuw huis te bouwen aan 
de Nijenhaerweg. 
In 1968 werd haar geluk wreed verstoord door het 
verlies van haar zoon Antoon als gevolg van een 
noodlottig verkeersongeval. 
Het verdriet hierover was haar hele leven op de 
achtergrond aanwezig. 
Nadat ze afstand hadden gedaan van de boerderij 
kreeg ze meer tijd om samen met papa van andere 
dingen te genieten. 
Ze waren lid van de bejaardenbond waar zij later deel 
uitmaakte van het bestuur en daar was ze maar wat 
druk mee. 

Ook genoten ze samen van de fietstochten in de 
omgeving. Om fit te blijven gingen ze nog naar de 
bejaardengymnastiek en ook het volksdansen gaf 
hun veel plezier. 

In 1981 zijn ze verhuisd naar een bejaardenwoning in 
Denekamp. Hier hebben ze nog enkele jaren samen 
van het leven in het dorp kunnen genieten. 
Helaas werd haar geluk wederom verstoord, nu door 
het overlijden van papa in 1984. Ze wist zich echter 
goed staande te houden en breidde haar activiteiten 
uit met onder andere kaarten. 
Ook had ze de moed om op 70-jarige leeftijd in het 
vliegtuig te stappen om Regien in Zuid Afrika en de 
Philippijnen op te zoeken. 
Hier genoot ze ook erg van het zwembad. Daardoor 
begon ze hierna in Denekamp met zwemles. 
Ze bleef haar kinderen en kleinkinderen verwennen ; 
sokken op maat gebreid, cake naar wens gebakken, 
voor ieder een bus vol knieperkes. Ze genoot er van . 
Dekentjes breien voor het goede doel en de kaart
middagen met haar vriendinnen waren voor haar erg 
belangrijk. 
Ondanks haar vele bezigheden was het altijd gezellig 
om bij haar op bezoek te zijn. 

Wij zijn trots en gelukkig zo'n schat van een moeder 
te hebben gehad. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder, oma en oudoma 
willen wij U hartelijk danken. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 


