


Hans Roerink 

op 5 september 1951 werd hij geboren; 
15 augustus 1975 trouwde hij met 

Sabine Muller; 
Met Sabine gaf hij het leven aan 

Nicole en Chantal; 
13 december 1994 is hij overleden. 

Beste Hans, 
wanneer wij jouw liefde en zorg voor ons 
overdenken; jouw belangstelling; werklust in 
en rondom ons huis en bij de brandweer; 
jouw hobby's met paarden, pony's en hon
den; wanneer wij voor ons zien jouw spon
taan meevieren met carnaval en op fees
ten;jouw gemakkelijke omgang met iedereen 
en wat jij voor Sabine; Nicole en Chantal 
gedaan hebt; dan komt er in ons èen diep 
gevoel van bewondering en oprechte dank
baarheid. Bedankt voor wat je deed en ons 
gegeven hebt. Je gezin, je ouders, familie, 
vrienden, kollega's allen bedanken je. In 
ontspanning, bij sport en feesten hebben we 
je gekend; we hebben je ook leren kennen 
bij tegenslag en ziekte. Twee jaren leefde jij 
tussen hoop en vrees; je naasten en heel de 
gemeenschap leefden met je mee. Samen 
met Sabine heb je alles gedaan en door
staan om bij ons te blijven. 

We zijn je dankbaar voor zovee l lijdensmoed 
bij de vele tegenslagen. We zijn je dankbaar 
voor het voorbeeld dat je ons hebt gegeven 
op je lange lijdensweg; jij hebt het gedragen; 
ook wij zullen het doen, ook als het onnoem
lijk zwaar wordt . En jij Hans, jij zou graag nog 
een dankwoord willen geven aan je kinderen , 
je ouders, familie , kollega's, vrienden en de 
hele gemeenschap, voor hun meeleven en 
meelijden, heel bijzonder zul je een dank
woord geven aan Sabine met wie je 19 jaar 
getrouwd bent geweest en die jou tot het 
bittere einde heeft verzorgd en bijgestaan ... 
"Waar werd oprechter trouw dan tussen man 
en vrouw ter wereld ooit gevonden". 

Hans, 
wij bidden dat jij nu vrede en rust mag heb
ben in het Vaderhuis; volgens de beloften die 
Jezus ons heeft gegeven. Blijf ook ons nabij 
opdat wij kunnen voortzetten wat we samen 
begonnen zijn. 
Uw meeleven de laatste jaren; uw meegaan 
op de laatste gang die Hans vandaag maakt 
geeft ons kracht en stemt ons dankbaar. 
Neem dit geschreven beeld van hem mee als 
herinnering en als teken van onze dankbaar
heid. 

Sabine Roerink 
Nicole 
Chantal 


