
Papa, bedankt voor alles. 
We zullen Je missen, 
maar diep in ons hart 
benje altijd biJ ons 
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Papa werd geboren op 3 oktober 1932 en hij 
overleed op 13 maart 2001. Op 17 maart hebben 
wij hem vanuit de parochiekerk te rusten gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Beltrum. 

Nu wij afscheid van hem moeten nemen, willen 
wij graag vertellen hoe hij was. Na de lagere 
school was hij werkzaam op verschillende boer
derijen. Daarna begon hij met een eigen pluim
veehouderij. In 1963 kreeg hij de kans om als 
gemeentearbeider in Eibergen te komen werken. 
Hij hield veel van de natuur. Het buitenwerk vond 
hij prachtig. Papa kon er boeiend over vertellen. 
Hij hield ervan om met de plaatselijke bevolking 
een praatje en een lolletje te maken. En dat kon 
soms niet gek genoeg gaan. 
Hij trouwde in oktober 1966 met Ria Tenbergen. 
Uit dit huwelijk zijn wij, Paul en Peter geboren. 
Vlak daarna kon mama ons helaas niet meer 
verzorgen, maar papa heeft deze taak heel goed 
opgevangen en ons jarenlang liefdevol verzorgd. 

Hij was behulpzaam voor iedereen. Men kon altijd 
een beroep op hem doen, zoals boodschappen 
doen, tuintjes bijhouden en kerkpost bezorgen. 
Maar op 21 maart 1997 sloeg het noodlot toe. 
Papa kreeg een zware beroerte. Dit was voor hem 
en voor ons heel moeilijk te aanvaarden. Hierdoor 
moest hij worden verzorgd in het verpleeghuis De 
Molenberg. Hij wou bij zijn gezin blijven en vocht 
tegen zijn ziekte. En toch stond hij ons altijd bij 
met raad en daad. Hij genoot van de dagelijkse 
bezoekjes van ons kinderen, familie en kennis
sen. Vooral genoot hij van de vakanties verzorgd 
door het Rode Kruis en de Zonnebloem. Ook was 
papa trots op de nieuwe woning van Peter en 
Daniëlle. Paul blijft op het ouderlijk huis wonen. 
Toch is papa onverwachts in het bijzijn van ons 
en de familie heengegaan. Wij hopen dat God, 
waarin hij zo sterk geloofde, hem liefdevol zal 
ontvangen. 

Wij bedanken De Molenberg voor de goede ver
zorging van onze papa. En graag wlllen wij de 
familie bedanken voor alle steun in deze voor 
ons zo moeilijke tijd. 

Papa, bedankt voor alles. 
Wij houden van jou! 

Ria Roerdink-Tenbergen 
Paul 
Peter en Daniëlle 


