


Gedenk in uw gebed 

GERARDUS ROELEVELD 
weduwnaar van 

Geertruida Sombekke. 
Hij werd 22 oktober 1890 te Wilnis geboren, 
overleed gesterkt door de H. Sacramenten 28 
april 1971 te Beuningen, 3 mei d.a .v. is zijn 
lichaam op het R.K. kerkhof te Denekamp te 
ruste gelegd. 

Sint Paulus zeide van zichzelf; ,,Wat mij be
treft, de tijd van mijn verscheiden is nabij. De 
goede strijd heb ik gestreden, het geloof be
waard. Van nu af ligt voor mij de kroon van 
gerechtigheid gereed, die de Heer de recht
vaardige rechter mij schenken zal" (II Tim.4). 
In d eze geest gingen ook vaders gedachten de 
laatste weken van zijn leven onder ons. Zij, 
met wie bij zoveel jaren trouw lief en leed 
had gedeeld, was van hem heengegaan ; een 
ongeneeslijke ziekte, hij wist het, had zijn 
sterke lichaam aangetast; neen het leven hier 
had hem niets meer te bieden, het komende 
leven alles. Met een rotsvast geloof en groot 
vertrouwen op Gods liefdevolle barmhartigh eid 
verlangde bij er naar om ontbonden te wor
den om met de Heer te zijn. ,, Maar", zo haastte 
hij zich er aan toe te voegen, ,,zoals O.L, Heer 
het wil, zo is het mij natuurlijk goed." Zijn 
nagedachtenis zal in ere blijven ; op de eerste 
plaats bij de kinderen van hem en zijn echt
genote, die hem allen even lief waren. Zij zijn 

hem veel verschuldigd, niet slechts in tijdelijk 
opzicht; in geloof en goed-zijn voor anderen 
i; hij hen voorgegaan. Maar ook anderen heb
ben verplichtingen aan hem; met zijn gezond 
helder verstand beeft hij ve len met raad en 
daad bijgestaan. Wij zullen hem missen, maar 
gunnen hem van harte, na een maand van 
scheiding, de ontmoeting met moeder in Gods 
eeuwigdurend geluk, daar zullen wij hem weer
zien. 

Voor uw deelneming, ondervonden bij de 

ziekte en na 't overlijden van onze beminde 

vader, betuigen wij U onze hartelijke dank. 

DENEKAMP, mei 1971 
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J. Benneker, Koster , Denekamp 


