


Een liefdevolle herinnering aan 

Theo Roerink 
Pa is in Haaksbergen geboren op 14 april 1934. 
Hij is opgegroeid op de boerderij van zijn ouders als 
vijfde kind uit een gezin met zeven kinderen. Hij heeft 
hard moeten werken, maar heeft er ook heel veel 
plezier gehad. Kaarten, uitgaan met vrienden en de 
muziek waren zijn lust en zijn leven. 
Nadat hij enkele jaren in een slagerij had gewerkt 
en mama had leren kennen, zijn ze samen in 
Oldenzaal in de nieuwe wijk Zuid Berghuizen een 
slagerij begonnen. 
Ze kregen zes kinderen, vijf zonen en een dochter. 
De slagerij was zijn hobby, de spaarzame vrije tijd 
die hij over had, besteedde hij voornamelijk aan zijn 
gezin. Tui nieren was niet zijn hobby, maar hij liet de 
tuin wel altijd vol trots zien aan mensen die op be
zoek kwamen. 
Ook ging hij regelmatig mee in de bus met het mu
ziek als die ergens een optreden hadden. Pa zorgde 
dan natuurlijk voor de worst. 
In juni 1992 stopte hij na bijna 30 jaar met de winkel 
om het wat rustiger aan te kunnen doen. 
Vooral bridgen was zijn grote hobby. Hij ging op les 
en heeft tot 2 jaar terug nog met veel plezier elke 

dinsdag gebridged. 
Met mama ging hij veel fietsen, wandelen en op vi· 
site bij de kinderen of famil ie, of ze pasten op de 
kleinkinderen. 
Ze hebben tot nu toe 9 kleinkinderen gekregen, die 
heel graag bij opa en oma speelden of logeerden. 
Ongeveer 6 jaar geleden begon pa te klungelen met 
zijn gezondheid en na verschillende onderzoeken 
bleek dat hij Progressieve Supranuclea1re Palsy had 
(P.S.P.). Hij ging sinds een jaar hard achteruit, waar
door de thuiszorg ook werd ingeschakeld 
Op de dagbehandeling en door de thuiszorg werd 
met veel liefde voor hem gezorgd. Onze dank daar
voor. Ongeveer 3 weken geleden ging zijn gezond
heid snel achteruit. 
Op vrijdag 28 januari heeft hij de ziekenzalving mo
gen ontvangen in het bijzijn van zijn vrouw en al zijn 
kinderen. Daarna is zijn gezondheid met het uur ver
slechterd. Op maandagavond 31januari2005 is hij 
omringd door zijn dierbaren gestorven. 

Pa, we zullen je missen en nooit vergeten. 

Wij danken iedereen voor uw medeleven en 
belangstelling. 
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