


Ter dankbare herinnering aan 

JOHN ROIJAKKERS 
echtgenoot van 

MARGRIET VRENKEN 

Hij werd geboren te Echt op 25 juli 1944 en overleed 
vrij onverwachts in het St. Laurentiusziekenhuis te 
Roermond op 31 augustus 1981 , na gesterkt te zijn 
door het H. Sacrament van de zieken. Wij legden 

hem te rusten op het kerkhof te Montfort 
op 5 september 1981. 

John , jouw heengaan doet ons pijn. We kunnen je zo 
moeilijk missen. Jouw blijmoedigheid , jouw lachend 
gezicht van vroeger heeft ons zo vaak geholpen om 
ook de blije kant van het leven te zien. 

Je zat vol sprankelend leven. We mochten daarin 
delen. 
Ons gezin , je familie en iedereen kon op je rekenen. 
Altijd stond je klaar om te helpen. Dat was jouw aard. 

Je was een fijne collega voor het personeel van de 
gemeente Echt. Je voelde mensen scherp aan , je 
was zorgzaam in je werk en een man van je woord. 

Wij zijn dankbaar voor al les wat je voor ons hebt 
betekend en nog betekent . 

Wij beseffen , dat je veel hebt doorgemaakt, sinds je 
zeven jaar geleden tengevolge van een noodlottig 
ongeval met zware handicaps door het leven moest 
gaan. 

We willen je niet vergeten . Wat jij voor ons was , 
willen we met ons meedragen in ons verdere leven. 

Je spontaniteit , je eerlijkheid , je hartelijkheid en je 
vriendschap willen wij in ons hart bewaren , niet voor 
onszelf alleen , maar om er mee te bouwen aan een 
betere wereld zoals jij dat altijd hebt gedaan. 

Wij bidden voor jou, John, dat jouw leven nu hele
maal voltooid mag zijn . Dat je mag leven bij God. 
Help ons dat wij Hem mogen bedanken voor alles 
wat jij voor ons bent geweest en nog bent. Bid jij 
voor ons. Dat we sterk mogen zijn. Dat wij door onze 
droefheid heen mogen groeien. 

Lieve John , l ieve pappa, bedankt voor alles. 

God , bewaar John in Uw liefde. Laat hem voor altijd 
gelukkig zijn bij U. Geef ons de kracht om dit kruis 
te kunnen dragen. Laat ons opnieuw toegroeien naar 
elkaar en naar U met al het goede dat in ons beslo
ten ligt . 

Margriet , William , Mario 

t 
Voor Uw deelneming in het verlies en bij de begra
fenis van mijn lieve man en onze pappa, betuigen wij 
hiermede onze oprechte dank. 

Margriet Roijakkers-Vrenken 
William, Mario 

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag
avond 17 oktober om 19.00 uur in de St. Catharinakerk 
te Montfort. 
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