


In dankbare herinnering aan 

Arie Roeleveld 
echtgenoot van 

Annie Roeleveld - Beene 

• 15 oktober 1932 t 4 mei 2014 

Wij hadden hem voor het laatst in ons midden 
tijdens de Uitvaartplechtigheid op vrijdag 9 mei 
in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Aansluitend 
hebben we hem ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Arie is geboren op 15 oktober 1932 op "Erve 
Hasman" in de buurtschap Mekkelhorst, als 
de jongste in een gezin van 10 kinderen. 
Hij hield van het boerenleven en in 1965 
bouwde hij samen met ma de boerderij in het 
Beuningerachterveld. Daar heeft hij jarenlang 
kunnen doen wat hij het liefst deed: het werken 
op de boerderij samen met ma. Als het enigszins 
ging, trokken ze er samen op uit. Daarnaast 
had hij veel interesse voor zijn kinderen en 
kleinkinderen en kon daar op zijn manier erg van 
genieten. Ook het kaarten en het klootschieten 

waren voor hem gezellige momenten. En dat 
wat er in een ander omging en wat er in de 
wereld speelde, had altijd wel zijn aandacht. 
Dat hij lichamelijk telkens weer moest inleveren, 
daar had hij veel moeite mee. Dat hij het werk 
niet meer kon uitvoeren, daar kon hij slechts 
de laatste jaren een klein beetje rust in vinden. 
Daarentegen vertelde hij graag, onder genot van 
een borreltje, over de belevenissen van vroeger. 
Gelukkig heeft hij tot 't laatste toe thuis 
kunnen zijn, zodat hij het boerenleven, het 
werk van Richard en de zorgzaamheid van 
ma kon blijven ervaren. Dapper heeft hij zijn 
lichamelijke achteruitgang gedragen en daarbij 
viel nooit een onvoltogen woord. Op gepaste 
wijze wist hij er altijd wel iets over te zeggen, 
waardoor het voor een ander ook draaglijk bleef. 

Pa was een vriendelijke, lieve, dappere en 
bijzondere man, iemand om van te houden. 
We zullen hem dan ook heel erg missen. 

Wij danken u voor de getoonde belangstelling na 
het overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

Annie Roeleveld - Beene 
Kinderen en kleinkinderen 


