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Ter herinnering aan 

ROLAND VAN NIEKERK 
• 14 mei 1961 

t 2 december 1979 

Jouw plotselinge dood geeft ons heel veel ver
driet, Roland. En ook alle verwachtingen die we 
ons maakten, samen met jou, daar komt alle
maal niets meer van terecht. Je was ons kost
baar bezit, wij waren trots op je, en nu ditl In 
die 18 jaar die je bij ons was hebben wij zoveel 
van je gehouden en hebben wij zoveel van je 
terugontvangen; je hebt je kunnen ontwikkelen, 
daarvoor was niets ons te veel. We waren erg 
gelukkig met elkaar nu ook Jacqueline, je vrien
din, er helemaal bij ging behoren. Je was onze 
stamhouder en dat was juist voor ons nu zo vol 
belofte! Waarom toch moest dit alles zo opeens 
afgebroken worden? 
Lieve Roland, op zoveel vragen krijgen we nooit 
'n antwoord. Wij moeten verder leven zonder 
jou en hoe dat moet, weten we nu nog niet. 
Ons geloof zegt dat Gods l iefde sterker is dan 
alwat dood is. Hieruit willen we kracht putten. 
We geloven dat jij in Gods heerlijkheid bent en 
daar tenvolle mag zijn wie je bent en waartoe 
wij allemaal geschapen zijn: beeld van God te 
zijn. 

Dat beeld van jou wil len wij vasthouden en met 
ons meedragen. Op 6 december 1979 hebben 
we je teruggegeven aan de aarde met de hoop 
dat je zult verrijzen tot het eeuwige leven. 

Laat ons bidden, 
God, 
Roland hebt U ons gegeven. 
nu moeten wij hem teruggeven. 
Met heel veel pijn en verdriet, 
met verslagenheid en met zoveel stukgeslagen 
verwachtingen staan wij voor U met lege 
handen. 
Geef Roland de eeuwige rust en vrede en mo
gen wij Uw kracht ervaren om trouw te blijven 
aan U en aan de ons gegeven mensen. Amen. 

Met alle steun en medeleven die wij van U, 
fami lie, vrienden en bekenden, mochten ont
vangen zijn wij erg blij. Rolands heengaan geeft 
ons een diepe en grote leegte. We hopen samen 
met jullie daar doorheen te komen. 

Greet en Theo van Niekerk 

De Bilt, Westerlaan S 


