
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES 
ROELOFS 

weduwnaar van 
ANNA CATHARINA 
ALETTA BRUNING. 

Hij werd geboren te Hellendoorn op 
25 maart 1910. - Gesterkt door het 

Sakrament der zieken is hij in 
Enschede overleden op 14 sept. 1990. 
Na de Uitvaart in de Ariënsgedachte
niskerk aldaar op 19 september, vond 

de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats. 

t 
Hendrik Roefofs blijft In onze herin

nering als een man die eerlijk was en 
oprecht. Je wist wat je aan hem had. 
HIJ eiste veel van zichzelf èn van 
anderen. 

Hij was een belezen en ontwikkeld 
man. die zich van vele zaken op de 
hoogte hield. Hij had ook steeds zorg 
voor de toekomst van de zijnen. 

Als schilder heeft hij hard gewerkt 
voor zijn grote gezin. 

In de oorlogsjaren brachten verzets
daden hem in gijzelaarskampen. 

Vooral In later jaren kwam alles wat 
hij toen heeft moeten doorstaan weer 
naar boven. 
Zijn zorgen voor de toekomst van zijn 
kinderen deed hem in 1955 met de 
zijnen vanuit Friesland verhuizen naar 
Enschede, daar was werkgelegenheid. 

Voor zichzelf vroeg hij weinig. 
Ook leefde hij niet gemakkelijk. 

In januari 1987 overleed zijn goede 
vrouw Aletta, zij die hem zo aanvulde 
en hem zovele jaren ter zijde had ge-
staan. - Nadien vereenzaamde hij 
enigzins en werd zijn gezondheid 
steeds slechter. In de zomer van 1990 
ontving hij vol overgave 't Sakrament 
der zieken. En nadat hij met pijn en 
moeite uiteindelijk inzag dat hij naar 
het verpleeghuis moest, is hij nog vrij 
onverwacht in het ziekenhuis over
leden. 

WIJ BIDDEN: dat de Heer van alle 
Leven Zijn trouwe dienaar Hendrik 
Roefofs moge opnemen in de vrede 
en de vreugde van het Vaderhuis, 
verenigd met zijn goede vrouw, onze 
moeder en oma. 

Hartelijk dank voor uw zorg en mee
leven en ter gedachtenis aan hem. 

Fam. Roelofs 


