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Moge deze kleine herinnering 

u doen bidden voor 

BERNARDUS MARIA ROELOFS 
echtgenoot van Lisa Johanna Punte 
geboren te Lonneker 14 aug. 1903 

gesterkt en getroost door H.H. Sacramen
ten der Zieken overleden op 14 sept. 1980. 

Gezegend met een helder verstand, een 
gestage werklust en een oorspronkelijke 
levensopvatting, was hij een man met veel
zijdige belangstelling. Daarnaast wist hij 
het leven voor zich en zijn gezin op die 
hoogte te brengen, zoals het hem. dunkte 
dat het geleefd diende te worden: in ge
matigdheid het goede der dingen met aan
dacht genieten. Achter het uiterlijk van 
eenvoud ging een man schuil, naar wie 
werd geluisterd, zodra hij vanachter zijn 
gereserveerdheid vandaan kwam. Bij de
genen, die hem gekend en gewaardeerd 
hebben blijft hij in herinnering als de ge
boren verteller van bonte verhalen en 
voorvallen uit de oude stad en het land 
van Twente. Zijn liedjes uit vroeger tijd, 
die hij feilloos en met innige muzikaliteit 
voordroeg, opgediept uit de toverdoos 
van zijn herinnering. 

Evenwijdig aan zijn beroepsbezigheden 
vond hij tijd voor zijn aanvankelijke vak 
ambachtelijk meubelmaker. Ook in dit op
zicht heeft hij op onbekrompen wijze velen 
doen delen in de bijzondere resultaten 
van zijn groot vakmanschap. 
En groot was zijn liefde voor alles wat 
groeit en wil bloeien: voor de tuin met een 
schat van bloemen, door hemzelf in zorg
vuldige aandacht opgekweekt. 
Hij paarde een groot godsvertrouwen aan 
een vrije geest: de lieve God, waar hij 
dat nodig oordeelde, een weinig corri
gerend. In deze tijd van felbewogen en al 
te onstuimige veranderingen was hij een 
element van behoud: zonder behoudzucht 
of traagheid van geest. 
Festina lente: haast u langzaam. 
Het menselijke was hem niet vreemd: het 
menselijk al te menselijke daarentegen 
hem een gruwel. Geestelijk Archimedes 
nagezegd: Noli turbare circulum meum -
wil niet mijn kring verstoren. 
Zoals hij geleefd heeft is hij gestorven. 
En is dàn sterven zulk een jammerlijke 
zaak? Moge hem de eeuwige rust en vre
de gegund zijn. 

Uit dankbaa~heid voor Uw medeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

L. J. Roelofs-Punte 
Kinderen en kleinkinderen 


