


In liefdevolle herinnering aan : 

ERIK HELMERS 

Echtgenoot van Erna Roerd ink 

Vader van Gijs, Bram en Anne 

Erik werd geboren op 8 februari 1967 te Eibergen. 

Na de lagere school koos Erik in eerste instantie voor 
een Havo-opleiding. Al sne l werd du idelijk dat leren 
,niet echt aan hem besteed was en hij liever iets met de 
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"handen wilde doen. Hij vo lgde de timmer- en metsel
opleiding met veel enthousiasme. 

Tijdens de middelbare schoolperiode ontmoette hij 
Erna en het bleek gelijk een begin van een zeer hechte 
relatie. 

Na ook al vakantiewerk te hebben verricht bij 
bouwbedrijf Penterman startte Erik in 1986 zijn 
carri ère als timmerman/metselaar. Hij leefde voor zijn 
werk, dat tegelijkertijd ook zijn hobby was. In 1989 kon 
hij een droom van hem verwezen lijken en zijn eigen 
huis bouwen aan de Karmansweg in de Holterhoek. 
Op 13 september 1990 trouwde hij met Erna. 

Ook voor een ieder die maar iets te bouwen of te 
verbouwen had stond Erik klaar en bracht, als het even 
kon, zijn eigen ideeën in praktijk. Vaak werd dan de 
verbouwing wel iets groter dan verwacht. 

Erik genoot ook van de twee dagen Holterhoekse 
kermis en daar leefd e hij al weken van tevoren naar 
toe. In 1996 werd een andere droom van hem 
verwezen lijkt: hij werd Schutterskoning van de 
Holterhoek. 

Op andere feesten liet hij ook zeker van zich horen. 
Wie herinnert zich Erik niet, op het podium luidkeels 
"Manuela" zingend? 

Erik genoot erg van zijn kinderen en was altijd wel voor 
een spel te vinden . 

Vanaf 1998 begon zijn gezondheid af te nemen. Allerlei 
onduidelij ke klachten vo lgden elkaar op. Uiteindelijk 
werd in januari 2000 de diagnose kanker gesteld. Een 
dag na zijn verjaardag in 2000 werd Erik geopereerd. 
Hij bleef optimistisch en probeerde toch weer wat 
werkzaamheden op te pakken, maar echte genezing 
volgde niet. 

In februari 2001 kreeg Erik te horen dat hij niet meer te 
genezen was. Hij vertelde erg open over zijn ziekte en 
gaf te kennen dat, nu hij het zelf niet meer kon, hij nog 
graag zou zien dat er een hal binnen het huis werd 
gerealiseerd. Het deed hem erg goed dat dit allemaal 
nog gelukt is en zeker de tekeningen die de kinderen 
van school maakten, stemden hem gelukkig. 

Een week voor zijn dood heeft Erik nog kunnen 
genieten van een vakantie met zijn gezin , ouders en 
schoonouders. 

Toch nog onverwacht overleed Erik in zijn eigen 
vertrouwde omgeving in de vroege ochtend van 
24 maart 2001. 

Erik is begraven op 29 maart 2001 op de Algemene 
Begraafplaats te Eibergen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en 
overlijden van Erik zeggen wij u oprecht hartelijk dank. 

Familie Helmers-Roerdink 


