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Ter dankbare nagedachtenis aan 

Bernardus Johannes Roelofs 
echtgenoot van 

Maria Johanna Brokelman 

Hij werd geboren te Albergen op 30 
september 1911. Na een gelukkig en wel
besteed leven is hij op zondag 18 novem
ber 1984 nog onverwacht overleden, hoe
wel zijn gezondheid steeds minder werd. 
Op 21 november hebben we hem, na een 
plechtige uitvaartmis in de parochiekerk 
van Albergen , . daarna begraven op het 
parochiekerkhof, gelovend dat hij mag 
leven bij de Heer. 

Deze man, geboren in Albergen, heeft heel zijn 
verder leven daar ook gewoond en gewerkt. Zo 
is door zijn sterven een goede bekende van velen 
heengegaan. Maar wie zal deze man beter gekend 
hebben dan zijn vrouw en kinderen? Want hij 
was haar man, en hun vader. Zij zullen altijd de 
dierbaarste herinneringen aan hem bewaren, om~ 
dat hij een man was, die zij innig lief hebben 
gehad. Maar ook omdat hij, in al zijn eenvoud 
misschien ook een man is geweest, die door zijn 
manier van leven; zijn diepe geloof in God, zijn 
grote verering voor Moeder Maria tot hen zal 

blijven spreken. Verbonden door een oprechte 
liefde en geloof met zijn vrouw hebben zij zich 
samen gegeven voor het geluk van hun kinderen 
en zo vele anderen. Want hij had tijd en zorg 
voor iedereen die hij ontmoette. Nu is hij heen
fegaan uit ons aller midden. Zijn voorbeeld, zijn 
levenswijze moge voortleven in hen allen die 
hem zo dierbaar geweest zijn . God, de Heer 
moge zijn trouwe dienaar nu opnemen in Zijn 
eeuwige heerlijkheid. 

- Moge hij leven bij de Heer. -

Voor uw oprechte blijken van meeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn lieve man 
en onze dierbare vader en opa, zeggen wij u har
telijk dank. 

Al bergen, nov. 1984 
Zandhuisweg 4 

FAMILIE ROELOFS 
Kinderen 
en kleinkinderen 


