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In goede en dankbare herinnering 

aan 

Gerhardus Johannes 
Rozeman 

echtgenoot van Riek Maathuis 
vader van Ruud, Edwin en Karin 

Gerard werd geboren op 3 juli 1927 in Den Ham, 
waar hij in een groot gezin is opgegroeid. 
Na een drie jaar durende ziekte is hij geheel 
volgens zijn eigen wens, gesterkt door het Sacra 
ment van de Zieken, in het bijz ijn van zijn vrouw 
en kinderen op 8 januari 1993 in al le rust 
ingeslapen. 

Vanaf het moment dat hij ziek werd, heeft hij met 
een enorme wilskracht, moed en energ ie de pijn 
gedragen. Hij heeft gevochten om nog zolang 
mogelijk bij diegenen te zijn die hij zo intens lief 
had . 
iedereen stond versteld van de onuitputtelijke 
kracht en het doorzettingsvermogen dat Pa iede 
re keer opnieuw wist op te brengen om verder te 
leven. 
Een diep geloof en een rotsvast vertrouwen in 
God, de liefdevolle verzorging van zijn vrouw, de 
aandacht van zijn kinderen en het zien opgroeien 

van zijn kleinkinderen zijn voor hem een gewel
dige steun geweest. 
Pa kon intens genieten van al het goede van het 
leven. Hij was altijd vrolijk, vol goede moed en 
goede raad. 
Vooral thu is met zijn gezin vond hij geluk en 
ontspanning. De gezamenlijke kampeervakanties, 
de familiefeesten waar hij altijd zo naar uitkeek, 
de tuin die hem altijd zo bezig hield. 

Als trouw lid van het Christoffelkoor was het 
luisteren naar en het zingen van meerstemmige 
Heilige Missen een van zijn liefhebberijen . 
Zijn zorgzame karakter blijkt nog eens uit zijn 
eigen woorden tijdens de laatste uren "Ik blijf 
voor jullie zorgen, ook vanuit de Hemel." 

Pa, je hebt een fijne herinnering achtergelaten 
waarin voor iedereen een stukje troost te vinden 
is. Dit maakt het voor ons draaglijker je nu te 
moeten missen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw warme belangstelling en medeleven 
ondervonden tijdens zijn ziekte en na zijn over 
lijden, danken wij U oprecht. 

R. Rozeman - Maathuis 
kinderen en kleinkinderen 

Almelo, 12 januari 1993 
Rietstraat 54 


