


t Ter dankbare herinnering aan 

Ronald Roelofs 
Hij werd geboren te Almelo op 8 april 1968 en 

overleed door een fataal ongeval op 1 7 oktober 
1994. Na de afscheidsviering in de 

Christoffelkerk op 22 oktober hebben wij hem te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof. 

De klap is onvoorstelbaar zwaar. Eén fataal 
moment werd de oorzaak van ons immense ver
driet om Ronald. 
Hoe kon dit gebeuren? Ronald die zo voorzichtig 
en punctueel was. De vraag dringt zich op naar 
het waarom. Ook al weten wij dat op deze vraag 
geen antwoord mogelijk is. De toekomst leek 
juist zo zonnig: hem was een vaste aanstelling 
toegezegd. Sinds kort had hij Sandra leren ken
nen. Ronald was gewoon een lieve jongen met 
een gouden hart. Hij mocht opgroeien in een 
gezin waarin hij de zorg, de aandacht en de 
bescherming kreeg die hij nodig had. Hij was 
een echt gezelligheidsmens, hield niet van 
alleen-zijn. Hij had graag mensen om zich heen. 
Hij was heel attent en zorgzaam naar anderen 
toe, altijd bereid een ander te helpen. 
Ronald was heel accuraat en punctueel. Zijn 
inzet was altijd honderd procent. Ook al ging het 

hem niet gemakkelijk af, hij bleef studeren om 
maar meer kans te hebben op een baan. Hij had 
een brede belangstelling. 
Hij had een sterk ontwikkeld gevoel voor recht
vaardigheid: onrecht kon hij niet verdragen. Dan 
kon hij heel boos worden. Hij had een duidelijke 
eigen mening en wist wat hij wilde. 
Jarenlang werkte hij met plezier in een hove
niersbedrijf, was graag bezig met zijn vijver. 
Sinds kort was sportduiken zijn grote hobby. Aan 
dit alles is nu zo plotseling een einde gekomen. 
Terwijl wij zaten te wachten op de geboorte van 
ons eerste kleinkind, ontvalt ons onze zoon. De 
pijn en het verdriet zijn onbeschrijfelijk groot. Dit 
afscheid is zo onmenselijk zwaar. 

Wij mogen erop vertrouwen dat hij nu gelukkig is 
bij God, samen met onze eerste Ronald. 

Voor uw steun, meeleven en belangstelling in 
deze voor ons zo zware tijd danken wij u allen 
oprecht. 

Gerrit en Wapke Roelofs 
Henriëtte en André 
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