


Ter herinnering aan 

Hein Roerink 

op 11 mei 1918 werd hij in Lemelerveld 
geboren; na een huwelijk van 46 jaar 

met Mini Slot overleed hij te Enschede 
op 1 april 1995. 

Verdrietig en verslagen moeten wij af
scheid nemen van mijn man, onze va
der en opa. 
Goed drie maanden na het afscheid van 
Hans valt ons dit dubbel moeilijk, juist 
omdat het zich liet aanzien dat de ziekte 
in hem tot stilstand was gekomen. We 
hadden goede hoop dat hij nog enkele 
jaren zijn hulp kon geven in de mooie 
omgeving. Dat hij nog dienstbaar kon 
zijn bij de geliefde sport van zijn klein
kinderen. Het oude bijbelboek "JOB" 
vertelt van de opeenvolgende tegensla
gen die Job moet verwerken . Zo voelen 
wij ons nu en met Job mogen wij vra
gen: "Waarom moet ons dit overkomen". 
We zullen daarop geen bevredigend 
antwoord krijgen. 

Onze broosheid, kleinheid en verslagen
heid wordt door het heengaan van 
Hans, zijn vader Hein en de andere opa 
heel scherp in ons gegrift. 
Pa, wij hopen dat je ons hoort. Wij willen 
zeggen: "Bedankt voor alles wat je ons 
gegeven hebt. Je liep niet met je emo
ties te koop; je was een binnenvetter; 
maar wij weten en voelen dat je heel 
gek met ons was en met ons allemaal; 
ja ook met de kleinkinderen. Wij zullen 
hem enorm missen, zijn aanwezigheid 
was zo vertrouwd". · 
Moge jij weer verenigd met Hans en al
len die ons dierbaar zijn ons nabij blij
ven in de duistere en donkere uren die 
komen gaan. 
Heer, doe Hein delen in het Licht van 
uw verrijzenis. Geef ook ons iets van 
dat Licht opdat wij de kracht krijgen ons 
leven verder gestalte te geven. 

Voor uw meeleven en meegaan op de 
moeilijke laatste gang van mijn man, on
ze vader en opa danken wij u oprecht. 

M. Roerink - Slot 
kinderen en kleinkinderen 


