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Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nachl. 
Hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van kracht. 
Maar ondanks je verlies 
van de strijd van het leven, 
heb ;ij ons een voorbeeld 
gegeven. 

In dankbare herinnering aan 

Antonius Gerardus Roeleveld 
"Wolkott'n Toon" 

echtgenoot van 

Aleida Lucia Veldscholten 
"Lies" 

Toon werd geboren op 8 november 1925 te Denekamp 
en hij overleed, voorzien van het Heilig Sacrament der 
Zieken op 13 januari 2002 te Enschede in het Medisch 
Spectrum Twente. Na de uitvaartmis op 17 januari 2002 
in de St. Jozefkerk te Noord-Deurningen hebben wij 
hem ter ruste gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Een boer in hart en nieren, een familiemens en een 
man met een diep geloof. Zo zullen wij Toon in onze 
herinnering bewaren. Werken met 't vee en thuis op de 
boerderij waren zijn grootste hobby's. Helaas liet zijn 
gezondheid hem de laatste jaren in de steek en kon hij 
deze hobby's niet meer uitoefenen. Toch genoot hij, zit
tend op z'n stoel in de keuken, van alles wat zich op de 
boerderij en in de buurt afspeelde. 

"Wolkott'n Toon " 

Zo stond Toon bekend in de o~eving van Noord
Deurningen en ver daarbuiten. Htj was een graag 
gezien persoon overal waar hij kwam. 
Hij kon het altijd mooi brengen. Voor elke gelegenheid 
had hij wel een treffende uitspraak. Op 8 oktober 1957 
trouwde hij met lies. Tesamen zijn zij 44 jaar zeer 
gelukkig getrouwd geweest. 
Uit hun huwelijk kwamen 3 kinderen voort en Toon was 
erg gelukkig dat zij allen goed op hun plek waren geko
men. Hij bekommerde zich heel veel om z'n vrouw en 
z'n kinderen. Niets was hem hiervoor te veel. 
Trots was hij op z'n boerderij en blij dat André z'n oud
ste zoon zijn levenswerk voortzette. Bijzonder blij was 
hij dat hij op z'n 75e Opa werd met de geboorte van z'n 
kleinkind Anoek. Toon hield van praten en gezelligheid, 
hij was een zeer sociaal mens. Vooral in z'n directe 
omgeving. Met z'n "kleine· trekker ging hij vaak de 
buurt in op bezoek en iedereen kon ook bij hem aan
komen voor een praatje. Alwaar hij een ander kon hel
pen deed hij dat. Hij had altijd een bemoedigend woord. 
Helaas liet zijn ziekte het niet meer toe dat h~ nog lan
ger bij ons bleef. Wij zullen zijn aanwezigheid en per
soon in ons midden missen. 

In dankbaarheid terugkijkend om wie hij was, geloven 
wiJ dat Toon nu bij God is thuisgekomen en rust in 
vrede. 

Wij danken u voor uw steun en belangstelling tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van Toon. Langs deze weg willen wij een 
extra woord van dank uitspreken namens Toon en de rest van de 
familie voor de geweldige steun en zorg ontvangen van de 
Thuiszorg en medewerkers heamo-dyalise van het Medisch 
Spectrum Twente. 

Fam. Roeleveld · Veldscholten 


