


Een blijvende herinnering aan 

Jos de Rooij 

Hij werd geboren op 3 februari 1953 te Oldenzaal. In het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo gaf hij op 24 juli 2002 
zijn leven aan zijn Schepper terug. Tijdens de 
uitvaartviering in de parochiekerk van het Onbevlekte Hart 
van Maria te Fleringen hebben wij afscheid van Jos 
genomen en hem uitgeleide gedaan op maandag 29 juli 
2002 naar het crematorium "Twente" te Almelo. 

De eerste 4 jaren groeide Jos op in Ootmarsum. In 1957 
verhuisde hij met zijn ouders en zns naar Fleringen, waar 
hij tot 1966 negen fijne jaren beleefde te midden van 
vrienden in de Fleringse gemeenschap. In 1966 ging hij 
naar het Klein Seminarie te Apeldoorn. De banden met 
zijn familie waren innig. Vanaf 1970 volgde hij het 
gynmasium in Oldenzaal en behaalde in 1972 zijn 
diploma; maar hij wilde verder. Hij studeerde Engels in 
Utrecht totdat hij in april 1975 ziek werd. Gelukkig heeft 
I.ij ondanks deze tegenslag zijn kandidaatsexamens 
gemakkelijk behaald. Nog een slag voor hem was de dood 
van zijn broertje albert in I 975 en tien jaar later in 1985 
zijn moeder, die zoveel voor hem heeft gedaan. Jammer 
genoeg lieten zijn innerlijke krachten hem zo in de steek, 

dat hij steeds veel hulp nodig had van anderen. Jos woonde 
in Almelo en maakte zich verdienstelijk voor de mensen in 
het verzorgingshuis "De Koppel" te Almelo. De zeer goede 
band met zijn vader, zus Inge, zwager Jan, Mariëlle en Lieke 
en de vele bekenden zorgden ervoor dat hij dat ook kon 
blijven doen. Elke dinsdag en vrijdag ging hij eten bij zijn 
zus. Gedurende vele weekenden bezocht hij zijn vader in 
Fleringen, donderdags was een bezoek door zijn vader aan 
hem vaste gewoonte geworden. Eind april 2001 verminderde 
zijn innerlijke geestkracht sterk en daarmee ook zijn 
lichaamskracht. Jos wilde geen medicijnen meer innemen en 
begon steeds meer in zichzelf te keren. Zijn familie bleef 
contact met hem houden. Door onvoldoende aandacht voor 
zichzelf, ondanks alle zorg van zijn zus werd hij steeds 
zwakker, totdat Jos het in juli 2002 echt niet meer alleen 
kon. Ondanks een intensieve ziekenhuisverzorging hebben 
zijn krachten het begeven en is hij ingeslapen. 
Wij missen hem erg. 

Lieve Jos, bedankt voor alles wat jij inje 49 levensjaren hebt 
gegeven. 

Nu is hij bij ma en Albert in de Hemel. 

Langs deze weg willen wij u en iedereen bedanken, die ons in 
deze moeilijke periode hun steun en medeleven heeft 
gegeven. 
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