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In liefdevolle herinnering aan 

Toon Roeleveld 

Pa werd geboren op 27 augustus 1929 op het "erve 
Hasman" in de buurtschap Mekkelhorst. 
Hij is opgegroeid op de ouderlijke boerderij als 8ste 
uit een gezin van 10. 
Woensdagmiddag 22 oktober werd hij getroffen door 
een hersenbloeding. Al snel werd duidelijk dat hij dit 
niet zou overleven. Op 25 oktober 2003 om 21.20 uur 
is Pa overleden in het MST te Enschede, gesterkt 
door het Heilige Sacrament der zieken. We hebben 
hem nog 4 dagen thuis mogen hebben aan de School
weg. Op 30 oktober 2003 hebben we hem te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Beuningen. 

Pa leerde in 1953 ons moeder kennen, zijn grote 
liefde, in 1960 trouwden ze. Samen hebben ze een 
mooi en gelukkig gezin gesticht. Met ons zessen 
maakten we vele onvergetelijke uitstapjes. Met de 
kever naar het Lutterzand, naar ons eilandje of naar 
het Hulsbeek. Kamperen in de "Hamermoat" of 
ergens in 't Sauerland. 
Op zondagen wandelen langs de Dinkel door het 
Hassinkhof. Luisteren naar de nachtegaal en de eer
ste bosanemoontjes zoeken. Alle bloemen en planten 

benoemen, met het groot plantenboek onder de arm. 
Er staat nog ergens een beuk met onze initialen en 
jaartal erin geketfd. 
30 jaar heeft hij met veel plezier gewerkt bij de K.!. 
Zijn interesse voor het boerenbedrijf en de vee
houderij was groot, daar voelde hij zich thuis. 
Op zaterdagavond gingen wij ook vaak mee "de 
boer" op. Het laatste adres kon dan wel eens uitlopen, 
even bijpraten. Hij was graag onder de mensen. 
Pa genoot van zijn vrije tijd, uitstapjes met Ma, 
op jacht gaan, het klootschieten met de senioren, 
kaarten, de zwemclub, de schoffelploeg van het kerk
hof en het helpen als vrijwilliger op de Losserhof. 
Drie jaar geleden werd er nieuw gebouwd. Samen 
met Erna, Walter en de kinderen veilig onder één dak. 
's Morgens de schapen verzorgen, daarna een ont
bijtje en rustig de krant lezen. Niets moest meer, 
alles kon. Ze hadden het samen prima voor elkaar. 
Het mocht helaas niet langer duren. 

Pa je was een hartelijke man, waar wij trots op zijn, 
de "spil" in ons leven, die ons gevormd heeft tot wat 
we nu zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij U 
hartelijk. 

Annie Roeleveld-Roelink 
Kinderen en kleinkinderen. 

Beuningen, oktober 2003 


