


Ter herinnering aan 

JAN ROERDINK 
echtgenoot van 

Mien Roerdink - Lansink 

Hij werd op 7 december 1912 te Groenlo geboren. Hij 
overleed in de morgen van maandag 20 augustus 2001, 
in De Molenberg te Groenlo. De viering ten uitvaart 
vond plaats op 24 augustus in de parochiekerk van de 
H. Calixtus. In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven namen wij daarna afscheid in het crematorium 
Enschede te Usselo. 

Om vader te beschrijven moetje heel veelzijdig zijn. 
Aan het begin van de oorlog in 1940 trouwde hij met 
moeder. Zij kregen acht kinderen, waarvan er een al 
jong stierf. Om de kost te verdienen werkte hij als 
timmerman, waarvan het langst op de steenfabriek van 
Groenlo. Hij was een rustig en meegaand man. Hij had 
veel bekendheid door zijn muziek bij de Leoharmonie 
en bij de boerenkapel 'De Knolle'. En vaak maakte 
hij 's avonds na werktijd dansmuziek: dat was zijn 
grootste passie. Het houden van postduiven, waarmee 
wedstrijden werden gevlogen, was voor hem ook een 
grote hobby. Ook op voetbal was hij zeer gesteld, dat 

ging hem bijna nooit mis. Hij was een echte Grol
supporter. Hij was het enige, tot nu toe het langst 
levende en oudste erelid van deze vereniging. 
Na een val , anderhalf jaar geleden, ging zijn gezond
heid langzaam achteruit. Na een langdurig verblijf in 
het ziekenhuis te Winterswijk, werd hij verpleegd in 
De Molenberg te Groenlo. Hij had een goede band 
met moeder en zij bezocht hem iedere dag. Vorigjaar 
op 9 november 2000 mochten ze samen hun 60 jarig 
huwelijk beleven. De oudste dochter, die ernstig ziek 
was, kon er nog bij zijn. Haar dood, kort daarna, heeft 
zijn gezondheid geen goed gedaan. 
Dan waren er zijn klein- en achterkleinkinderen nog 
en als trotse opa speelde hij met ze in de jaren toen hij 
dit nog allemaal kon. 
We zijn verdrietig hem te moeten missen, maar trots 
dat wij zo'n man, vader en opa mochten hebben. Wij 
geven hem uit handen in het vertrouwen dat zijn 
leven goed is geweest en we leggen hem neer in Gods 
hand. Moge hij leven en rusten in vrede. Wij zullen 
hem nooit vergeten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn dierbare man en onze 
zorgzame pa en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

M. Roerdink - Lansink 
Kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen. 


