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In dankbaarheid gedenken wij 
Marinus Roetgerlng 

Hij werd 18 juli 1915 te Enter geboren en door 
de doop opgenomen in de gemeenschap van 
de H. Kerk. Op 24 ok1ober 1950 verbond hij 
zich voor het leven met Anna Engehna Maria 
Keizers. Na ruim 38 jaar gelukkig getrouwd te 
zijn geweest overleed hij, gesterkt door het 
sacrament der zieken, op 17 november 1988. 
Na een gemeenschappelijke Eucharistievie
ring hebben we de 22e d.a.v. afscheid van 
hem genomen en hem te rusten gelegd op het 
r.k. kerkhof te Enter in gelovige overtuiging dat 
ook hij door de Heer geroepen 1s om eeuwig te 

leven. 

Onverwacht maar niet onvoorbereid is Mari
nus Roetgering van ons heengegaan. Een 
man die vele jaren verbonden 1s geweest met 
de firma en daardoor bij tallozen bekend. 
Naast een goed zakenman was hij bovenal 
een trouwe en liefhebbende man voor zijn 
dierbare vrouw en vader voor zijn geliefde kin
deren, die hij steeds met raad en daad terzijde 
stond. 
Toch ook ging zijn voorkeur uit naar het gewo
ne alledaagse leven en hield van de mensen, 
de twentse humor en zijn gewoonten. Hij had 
een alzijdige belangstelling voor de schoon
heid der natuur en wat kunstenaarshanden tot 
stand brachten. 
Een man die zich geen tijd gunde voor vakan-

tie maar wel steevast tijd wist te vinden om zijn 
godsdienstig leven te blijven voeden - want 
door de week was hij geregeld met zijn vrouw 
in de Eucharistieviering present. 
In stilte heeft hij zich zo schatten verzameld 
van blijvende aard door zijn liefde en vrijgevig
heid voor de derde wereld en misdeelden. 
Dierbare man, vader en opa, je wist hoezeer 
we je nog nodig hadden tot steun voor velen. 
De Heer heeft echter andere gedachten en als 
gelovige mensen willen w11 dit afscheid probe
ren te aanvaarden. 
Moge jouw voorbeeld ons bemoedigen om 
ook die weg van helde en trouw te bewande
len, waarin jij ons voorging. 
Hartelijk dank voor alles. 
Rust in Vrede. 
H. Maria, H. Antonius wees onze voorspraak. 

DANKBETUIGING 

Voor het medeleven en de belangstelling, na 
het overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en opa, betuigen wij u onze welge
meende dank. 

A.E.M. Roetgering - Ke~ers 
Kinderen en kleinkinderen 

Enter, november 1988 


