
Voor de vele blijk.en van deelneming. ondervonden t1ïdens 
de z1tJkte en na het overlijden van m1ïn lieve man. onze 10tg· 
zame vader, schoonvader en opa. zeggen wij u hartelijk 
dank. 

H. H. Roescher· Witbreuk 

Ter dankbare herinnering aan 

ARNOLDUS BERNARDUS 
ROESCHER 

echtgenoot van 

Hendrika Hermina Witbreuk 
Geboren te Bentelo op 18 november 1905 is hij gesterkt 
door het H. Sacrament van de zieken overleden te 
Hengelo (OJ op 19 november 1981. Na een plechtige 
eucharistieviering hebben wij zijn lichaam begraven op het 

R.K. Kerl<hof te Bentelo op 24 november d.o.v . 

Er is een tijd van leven en een tijd van sterven . Alles heeft 
zijn tijd en ook elke mens krijgt zijn tijd toegemeten, tot de 
tijd er is opgeroepen te worden naar het Vaderhuis. 

Een goede man en vader is van ons heengegaan. Een man 
die in zijn goede dagen blijmoedig en opgewekt door het 
leven ging . Een man die hard moest werken voor zijn 
dagelijks brood. maar die het met liefde deed voor vrouw en 
kinderen . Hij wist waarvoor hij werkte. want zijn gezin was 
hem alles, daar had hij alles voor over. 

Zo was het in zijn goede dagen. Maar de mens naar Gods 
beeld geschapen heeft vaak een lange lijdensweg te gaan. 
alvorens ziin einddoel te bereiken. Zo werd ook vader door 
lijden bezocht, nog meer naar de geest dan naar het 
lichaam. En heeft vader onder de goede en liefdevolle zorg 
van moeder en anderen enkele jaren thuis doorgebracht. 
Vol dankbaarheid liet hij zich dat welgevallen. totdat het 
thuis niet meer ging. Met pijn in het han hebben we vader 
toen toevertrouwd aan de liefdevolle zorg van anderen. En 
na een verblijf van enkele maanden heeft God hem opgeroe
pen om zijn intrek te nemen in het Vaderhuis. 

Vol dankbaarheid zullen we zijn nagedachtenis in onze 
herinnering bewaren en het ve<driet van moeder enigszins 
te vergoeden door onze liefde en aanhankelijkheid. 

Moge vader rusten in de vrede van de Heer. 
Onze Vader ...... . 


