
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 



t 
Dankbare herinnering aan 

Johannes Rohling 
echtgenoot van Margaretha Dummer. 

Johannes Rohling werd geboren op 15 september te Nieuw
Schoonebekerveld en hij overleed op 2 oktober te Veendam. 
Na de viering in de RK. kerk Maria ten Hemelopneming 
van Veendam hebben wij afscheid van hem genomen en 
hem begeleid naar het crematorium van Winschoten. 

Hij was sterk en onverwoestbaar tot de dag dat hij te horen 
kreeg ongeneeslijk ziek te zijn en dat genezing niet meer 
mogelijk was. Zijn wereld stortte in. Dit kon niet waar zijn. 
De eerste weken na deze onheilspelling stond in het teken 
van zorgen dat alles goed geregeld was voor Margaretha en 
de kinderen. Tot in de laatste weken voor zijn overlijden, is 
hij daar mee bezig geweest. Ook toen het lichamelijk en 
geestelijke eigenlijk niet meer kon. Hij wilde dat de 
toekomst voor hen niet onnodig zwaar zou zijn. 

Hij heeft geen makkelijk leven gehad. De oorlog heeft 
diepe wonden achtergelaten. Hij kon en wilde hierover met 
niemand praten. Dit stuk hield hij voor zichzelf. Op 4 mei 
trok hij zich altijd terug in zijn huis, wilde dan geen mens 
zien en kon geen auto horen. Het maakte hem boos dat er 
op deze dag mensen waren die van het leven konden 
genieten. Dit was een dag om te rouwen en te bidden voor 
o.a. zijn vrienden die hij in de werkkampen van Duitsland 
achter had moeten laten. 

Het beeld dat hij voor ons achterlaat is het beeld van een 
lieve zorgzame man, vader en opa. Zijn hele leven heeft in 
teken gestaan van liefde en hulp geven aan zijn naasten. 
Velen hebben hem leren kennen als een trouwe en goede 
vriend. Hij vond het vanzelfsprekend om klaar te staan voor 
mensen die hem nodig hadden. Hij zag dat als zijn plicht. 
Voor deze inzet is hij in 1978 Koninklijk onderscheiden. 
Als hij de kracht op zijn ziekbed nog had kunnen vinden 
zou hij onderstaand gedicht tot een ieder willen zeggen: 

Wanneer ik eenmaal, onverwachts, zou sterven, 
mijn lieve kind'ren, wees dan niet ontdaan. 
Ik mocht in het leven zoveel goeds verwerven; 
Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan. 
En als ik soms, in donk're zorgen-dagen 
zijn licht niet zag en angstig tot hem riep, 
heeft hij gehoord; en voor ik iets kon vragen, 
voeld'ik de hand van hem, die naast mij liep. 
Ik bid dat God mij het afscheid licht zal maken. 
(scheiden van jullie zal zo moeilijk zijn) 
en dat ik op een morgen zal ontwaken 
in't wanne licht van 's hemels zonneschijn. 

Wij zullen hem missen maar voelen ons getroost dat een 
verder leiden hem gespaard is gebleven, dat hij bevrijd is 
van zijn onzekerheid en pijn en dat hij nu gelukkig en 
geborgen is bij God. 

De afgelopen weken mochten wij uw vele blijken van 
medeleven ontvangen. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor 
en willen u daarvoor danken. 

Margaretha Rohling-Dummer 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 


