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In dankbare herinnering 

Pa werd op 3 april 1924 in de Mekkelhorst, op 
het "erve ~asman", geboren. Woensdagmiddag 
31 maart Is h1J ingeslapen in het verpleeghuis 
"Gerardus Majella" te Denekamp. Op 7 april 201 o 
hebben we hem na de Uitvaartplechtigheid te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Pa wils het eerste kind uit het tweede huwelijk 
van zI1n moeder, oma Sombekke. Zij was weduwe 
van Hassink, en trouwde voor de tweede keer met 
Gerardus Roeleveld, onze opa. Naast vijf kinderen 
uit het eerste huwelijk, werden er in het tweede 
huwelijk nog vijf kinderen geboren. Na de lagere 
sch_ool en twe_e jaar landbouw winterschool was hij 
op Jonge leeftijd al op het bedrijf werkzaam. 
In de oorlog werd hij op negentienjarige leeftijd 
opgeroepen tot dwangarbeider en in Duitsland te 
werk_ gesteld. Hij heeft dit als een mooie periode 
In zI1n leven ervaren, waarbij hij vele contacten 
m_et verschillende nationaliteiten heeft opgedaan. 
HIJ heeft de Duitsers niet alleen leren kennen als 
vijand, maar heeft er ook veel vrienden gemaakt. 
Hij zei, "je kunt niet alle mensen over één kam 
scheren". In 1959 heeft pa ons ma leren kennen 
zijn Ida, waar hij heel veel van hield. ' 
In 1967 hebben zij het oude erf in de Mekkelhorst 
verlaten. In "het kader van de ruilverkaveling 
verhuisden ZIJ 3 km verderop naar het Beuninger 

Achterveld . De begin jaren in 't Veld waren 
moeilijk. Dankzij pa's bedrijfsvoering en enorme 
werklust, groeide het bedrijf. Er brak een 
gelukkige tijd aan. 
In 1989 dienden zich de eerste kleinkinderen 
aan , waar ze veel geluk aan beleefden . Dit werd 
echter wreed verstoord doordat ma in hetzelfde 
jaar overleed. 
Ondanks het grote verdriet ging het leven toch 
verder. Pa tr?k er toch weer op uit, en viel niet terug 
in zelfmedeliJden. H1J voelde zich verantwoordelijk 
voor het kleine stukje aarde, wat aan hem toe 
vertrouVl/d was. Hij had rentmeesterschap over de 
boerdenJ, en dat moest zo goed mogelijk beheerd 
en ontwikkeld worden. Doorgegeven worden aan 
de volgende generatie. 
Pa zei altijd : als je later maar geen last met me 
krijgt, want dan is me het leven niks meer waard. 
Waar hij zo voor vreesde werd werkelijkheid: 
het harde werken had zijn tol geëist en hij werd 
steeds meer hulpbehoevend. Zijn grote wens 
was, op het erf te sterven. Helaas hebben we 
dit niet waar kunnen maken. Hij moest het 
laatste jaar vanwege de intensieve zorg die hij 
nodig had, doorbrengen op het verpleeghuis in 
Denekamp:_ In die tijd ging zowel zijn lichamelijke 
als geestelijke toestand achteruit, en hebben we 
al langzaam afscheid van hem genomen. 

Wij willen iedereen bedanken voor uw 
belangstelling en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 




