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t In dankbare herinnering aan 

Henk Roerink 
echtgenoot van Riek Pierik 

Henk werd geboren op 13 mei _I 932 te 
Haaksbergen . Hij overleed op 4 februari 2009 te 
Enschede. 
Na de gezongen uitvaartmis op m_aandag 9 
februari in de parochiekerk St. Caec1 1ia, hebben 
we hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te 
Rietmolen . 

Vader werd geboren op erve _ "de Peerd_emaot". 
Het gezin bestond uit zeven kmderen, hiJ was de 
eerste zoon . 
Hij had een onbezorgde jeugd en genoot van het 
leven . Muziek was zijn grootste hobby._ 
Na de basisschool ging vader naar de middelbare 
landbouwschool om daarna het boerenbedrijf van 
zijn ouders voort te zette_n. _ _ _ 
Op 3 mei 1962 trouwde h1J met Riek P1erik. Uit 
dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Na 
veel goede jaren samen kwam er een grote klap 
toen Laurens op 10 maart 1999 zijn leven 
beëindigde. Het verlies van Laurens 1s vader nooit 
te boven gekomen. 

Vader was trots op zijn kleinkinderen . De 
geboorte van Jelle , de stamhouder, vond hij 
fantastisch . 

Vader had een diepgeworteld geloof, was een 
trouwe kerkganger en jarenlang lid van het 
parochiekoor. .. 
Hij was boer in hart en n_ieren _ en trots op ZIJ_n 
bedrijf. Mede doordat h1J alt1Jd eigen baas 1s 
geweest was het niet alt1Jd makkeliJk om met 
hem samen te werken. Het boerenbedrijf was zijn 
leven . 

Vanaf april 2008 liet zijn lichaam hem steeds 
meer in de steek. 
Diverse ziekenhuisopnames waren het gevolg. Na 
een herseninfarct viel het verblijf op het 
Wiedenbroek hem en ons zwaar. 
Bewonderingswaardig was zijn wilskracht en 
doorzettingsvermogen om _toch __ nog een paar 
passen te kunnen lopen. UitemdeliJk 1s een zware 
griep hem noodlott1g geworden en moesten we 
hem laten gaan . .. . 
Zijn heengaan 1s een bevriJdmg voor hem en een 
groot gemis voor ons . 

We zijn dankbaar voor alle liefde en zorg die hij 
ons gegeven heeft . 

Alle belangstelling tijdens zijn ziekte hebben hem 
en ons goed gedaan. 

Voor uw medeleven zeggen wij u hartelijk dank. 

Riek, kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, 9 februari 2009 


