
Een blij' ende hennnenng aan 

LIEN HEBBEN-ROELOFFZEN 

Op 7 april , 913 werd mama geboren aan de \'ooruewei; 
in ToldiJk. als dochter \an opa en oma Roeloffzen. Op de 
boerderij i;rwi<.k! lC op samen met haar ouders en 'ijf 
zu~><:n . 7..c heeft daar een fijne jeugd gehad. Ka de oorlog 
leerde ze p;1pa kennen. Toen haar vader overleed kwam 
papa op de bocr<l.:rij Y.Crken. Op 27 september 1949 trouw· 
den ze met elkaar. 0;11 was één van de hoogtepunten uit hun 
leven. Vanaf dal moment ging 7.C door het leven al$ Lien 
Hebben, maar als ze toen had kunnen kiezen, dan was hel 
Roeloffzen. de naam waar ze zeer op gesteld was, gebleven. 
Ze zag er op toe dat deze naam goed geschreven werd. Ze 
zei dan altijd: 'Roeloffzen. met 2 tunen en een zul'. 
Samen met J>Jpa bouwde ze met hart en ziel een mooi 
bedrijf op. Ze schonk het leven aan acht kinderen Ze .... as 
erg rrou op haar gezin. hoewel ze er nooit mee pronkte. 

• Ondanks het vele werk vond ze altijd de tijd om het 
gezellig te maken 'oor iedereen. 
In 199'.! verhuisden ze van De Voort naar Hengelo om bij 
Liesbelh en Gerrit te gaan wonen; Richard en Anja namen 
het bedrijf over. De stap naar Hengelo was deSUJdS erg 
groot voor haar. want ze verliet uiteindelijk haar ouderlijk 
huis. Hoewel ze de boerderij aanvankelijk erg miste, heeft 
ze er nooit spijl van gehad. 

Mama was een levenslustig en kleurrijk mens. Altijd be7ig 
met de vele hobby's en ze voelde zich het gelukkigst 
wanneer er mensen om haar heen waren. en dat waren er 
gelukkig velen. Êin van haar hobby's, kaanen, 1k:cd 1e 
meerdere keren per week. lientallcn jaren heeft ze met 
deulfde vrienden gezellig. maar ook fanatiek. een kaartje 
gelegd. Ze "ilde het je altijd wel even laten Y.etcn als ze 

een paar cent had gewonnen. Als één van de kinderen 
verkering kreeg, was één van de voorwaarden dat ze konden 
kaarten of in ieder geval bereid waren om het te leren. 
Jarenlang heeft ze, als lid van de bloemengroep van deze 
kerk, gezorgd voor de bloemstukken. Daarin koo ze zich 
uitleven. dat ,·ond ze heerlijk om te doen. Niet alleen in de 
kerk, maar ook !huis was ze daar veel mee bezig. Voor de 
kerst bijvoorbeeld, stond ze dagenlang voor op de deel, in 
de kou, om voor de ki ndercn, familie en vrienden kerst· 
stukken te maken. Papa moest er dan altijd voor zorgen dat 
er tak.ken en monken uil het bos kwamen om te gebruiken 
voor de stukken. Ook later in Hengelo ging ze hier gewoon 
mee door. De resultaten waren altijd geweldig. 
Samen met papa maakte l.C menige fietstocht door hun 
prachtige omgeving. Vele kilometers werden afgelegd. Ook 
wandelen vond ze altijd fijn om te doen. Ze vaak van 
Hengelo naar Keijenborg gelopen om te gaan kaarten. 

Mama had voor iedereen warme belangstelling en was, in 
voor- en tegenspoed. beg:1<1n met de medemens.Als ze wist 
dat iemand het moeilijk had, dan grng ze even op de koffie 
om die ander moed in te spreken. 

Na het overlijden van pap;1, op 8 november 2001, zei ze 
altijd: 'De glans is er af'. Toch is ze nooit bij de pakken neer 
gaan zitten. Ze bleef actief in alle dingen en de kinderen, 
kleinkinderen en haar vrienden werden steeds belangrijker 
voor haar. Gezelligheid stond hoog bij haar in het vaandel. 
Ze heeft ook altijd geprobeerd dil door te geven aan haar 
kinderen. Elk jaar met het Pinksterweekend kon ze er van 
genieren dat alle kinderen en kleinkinderen om haar heen 
waren. 

In december ~ werd lllilffiJ ziek. Ze heeft diverse 
operaties gehad, die veel van haar hebben geëist. Maar elke 



keer krabbelde ze toch v.eer met veel moed overeind. In 
juni was ze v.cer zover opgeknapt dat ze weer kon lopen en 
1.clfs autorijden Ze zou in augusrus mei Liesbeth en Gerrit 
en de kinderen meegaan op vakantie naar Frankrijk. Helaas 
br.tl.. ze op :!3 juli haar bt:en en kwam in 'Maria Poste!' om 
lC rc'alidcrcn . D.w heef! ze hel geweldig naar h33t ZJn 
gehad. 
Ze was er •a~l 'an overtuigd dat ze na een aantal wel.en 
weer lopend naar huis zou gaan. Maar geheel tegen haar 
verwachting in. J..naple ze niet op. Tol het laatst toe had 1.c 
nog hel idee dat alles goed kwam. De pijn had haar lichaam 
zo gesloopt dal er i;een uitzicht meer was op verbetering. 
De laatste week van haar leven heeft ze. omringd en 
verzorgd door haar kinderen en kleinkinderen, in haar 
eigen huis doorgebracht. Fijn dal we dil voor haar hebben 
L-unnen doen. 

~a op 1 november lc zijn voorzien van de sacramenten der 
Zieken is ze op 6 oo'ember O\'Crleden. 
Op 10 november 200S 1s voor mama in de parocluekerk 
St. Jan de Doper m Keijenborg een eucharisàc,·iering 
gehouden. waarna wc h= naar haar laatslC rustplaats blJ 
papa op het paroc:hiel.:erkhof hebben gebr.tcht 

Mama. bedankt 'oor alle zorgzame en liefdevolle jaren. Je 
was 1ovccl meer dán wc kunnen verwoorden. Bij alles wal 
we zeggen of schrijven schieten we tekon. Wij zijn erg blij 
dat wc de laatste Lijd ~o dicht bij je konden zijn en voor je 
mochten zorgen. Wc zullen je ongelooflijk missen. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Wij danken u hartebJk ,.oor uw belangsrelling en medelc,·en. 


