


Ter herinnering aan 

Theo Roelvink 
Geboren te Bornerbroek op 9 november 1922. 

Overleden te Almelo op 25 juni 2006. 

Theo groeide op in Albergen, als jongste van 6 
kinderen. Op de lagere school in Albergen kreeg hij 
onderwijs van zijn oudere broer, zus en zwager. Na de 
mulo ging Theo werl<en, eerst in Tubbergen en daarna 
in Almelo. In 1947 trouwde hij met Sien Kemna en zij 
kregen 4 kinderen. In 1949 trad hij in dienst bij 
aannemersbedrijf Ribberink. Hier heeft hij vele jaren 
gewerkt tot hij een administratiekantoor voor de bouw 
ging opzetten. Tot bijna 68 jarige leeftijd heeft hij met 
steun van moeder dit kantoor op- en uitgebouwd tot 
een bloeiende onderneming. 

Theo heeft altijd hard gewerkt en genoot ook van 
vakanties. Al vroeg gingen wij met het hele gezin naar 
Oostenrijk en later ook op wintersport. Daarnaast 
maakte hij met moeder vele reizen met 
ondernemersverenigingen in de bouw. Hij kon daar 
zeer van genieten, evenals van zijn uitjes met de 
visvrienden. 

De Christoffelkerl< is zijn kerl<. Vele jaren heeft hij deel 
uitgemaakt van het kerl<bestuur en zorgde als een 
goed rentmeester voor de financiên. Jaarlijks legde hij 
tijdens de mis verantwoording af. De dankbrief van de 
Kardinaal voor zijn werkzaamheden heeft bij Theo 
een speciale plek gekregen. 

Bijna 70 jaar is Theo een trouwe supporter van 
Heracles geweest, geen thuiswedstrijd sloeg hij over. 
Vooral de laatste jaren was het volgen van de deze 
wedstrijden, samen met de mensen van het 
Flevoplantsoen, een voor hem steeds terugkerend 
hoogtepunt. 

Hij genoot van het leggen en onderhouden van 
contacten. Boeiend en doorspekt met humor kon hij 
vertellen. Vele bruiloften zijn opgeluisterd met een 
sketch van Theo. Het hoogtepunt vond evenwel altijd 
plaats op 5 december als hij, als Sinterklaas, zijn 
jaarlijkse bezoek bracht aan onze lagere school. 

Theo was een gelukkig mens. Dat was ook zichtbaar 
als hij op bezoek ging bij zijn kinderen en 
kleinkinderen in Heeten, Nijmegen, Zutphen en 
Tolbert. Het was een genot om hem bezig te zien met 
zijn kleinkinderen. Al vroeg bracht hij ons allemaal in 
aanraking met humor, toneel en goocheltrucs. Theo 
was ook zeer gelukkig op het pleintje. Hij wilde met 
moeder blijven wonen op het Flevoplantsoen. Daar 
was hij heel duidelijk over. 

De laatste maanden ging zijn gezondheid achteruit. 
Voor ons verontrustend snel. Zondag 25 juni is hij toch 
nog onverwacht over1eden. 

Wij zullen mijn man, onze vader en opa zeer missen, 
maar prachtige, liefdevolle en onvergetelijke 
herinneringen blijven. 

Almelo, 30 juni 2006 

Sien Roelvink-Kemna 
Kinderen en kleinkinderen 




