


In liefde en dankbaarheid 
willen wij gedenken 

Gradus Roolvink 

echtgenoot van Geertruida Gezina 
Antonia Roolvink-Koehorst. 

Hij werd geboren op 14 september 1914 
te Enschede en overleed, na voorzien te 

zijn van het Sacrament der Zieken, 
op 1 0 november 2001 . 

Zijn Uitvaart was op 14 november 
in de Mariakerk, waarna de crematie 

volgde in Usselo. 

Gerrit was een hartelijk mens. De pret die 
in hem was straalde uit zijn ogen. Hij was 
nauwgezet in het vervullen van zijn plich
ten, zowel thuis als bij zijn werkgevers 
Menko en Kantino . 
Al heel jong openbaarde zich zijn muzi
kale talent, hij was drummer bij de band , 
die menig feest heeft opgeluisterd . 
Tegelijk bracht hij nog wat geld binnen 
voor zijn gezin. 
Hj was 59 jaar getrouwd met zijn vrouw 
Truus. Samen hadden zij een goed huwe
lijk en zorgden zij voor hun drie kinderen. 
Hij beleefde veel vreugde aan zijn kinde
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Vooral de laatsten kregen hem soms 
zover om met hen door de kamer te krui
pen. 
De laatste jaren had hij veel last van 
hoofdpijn , dat beperkte hem in zijn gaan 
en staan. Gerrit is in zijn leven vaak ziek 
geweest, maar telkens krabbelde hij er 
weer bovenop. Jammer genoeg begon 
zijn geheugen hem in de steek te laten , 
dat was voor hem en zijn vrouw soms 
heel verdrietig . Wonderlijk genoeg bleef 
zijn liefde voor muziek bestaan. dat was 
immers zijn lust en zijn leven geweest. De 
laatste maanden werd hij erg onrustig . Hij 
wilde weg en net het tegenovergestelde 
doen van wat anderen dachten dat goed 
voor hem was. Na een noodlottige val 
begon hij aan de laatste dagen van zijn 
leven. We hopen dat hij nu de rust mag 
genieten die hij de laatste tijd niet vinden 
kon . 

Wij danken iedereen voor hun meeleven 
en bezoek tijdens zijn ziekte en nu na zijn 
overlijden. 

G.G.A. Roolvink-Koehorst 
Kinderen , kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


