
Gedenicl-n "1j in onu gt>beden 

JO HANNES HERMANUS RO O DE 
weduwnaar van 

HERMINA RASZ 
I-li1 werd geboren op 5 sept. 1912 te Tub
bergen en is overleden ic Oldenzaal op 23 
dec. 1974, nog gesterkt door het Sacrament 
der Zieken. Na de gezongen Uitvaart in de 
St. Antooiuskerk hebben WIJ hem bij ZÎJn 
vrouw begraven op het r.l<. kerkhof van Ol
denzaal op zaterdag 28 december. 

Wanneer wij nu terugdenken aan vader en 
opa, dan zien w11 voor ons een man. die ia 
de bloei van zijn leven steeds hard gewerkt 
ht>eft voor z11n gezin. Na gt>danc arbeid was 
hij het liefst 1huis en was het hem nooit le
vecl om zijn vrouw behulpzaam te ZiJn met 
het huishouden. Hij hield van orde en net
heid, wat o a. tot uitdrukking kwam in ZIJll 
zorg om er stt>eds onberispelijk gekleed uit 
te zien. Op later lcefrijd gingen zijn aandacht 
en goede zorgen uit naar z11n kleinkinderen, 
die op hun beurt veel van hun opa hielden. 
'lo kon je hem geregeld op straat tegenkomen 
met aan zijn hand zijn kleinkinderen, die hij 
van school had 1fgebaald. Zo verliep dit leven 
tot htJ vorig jaar september vni onverwacht 
ziJn vrouw moest missen. Dat heeft hem veel 
verdrkt gedaan. HtJ werd geplaagd door 
angstgevoelens en eenzaamheid. Daarom nam 

7IJD dochter Minle hem liefdevol in haar ge
zin op. Tot'n hiJ ziek werd mocht hij btJ haar 
in huis bliiven. Maandenlang heeft ZIJ hem 
verpleegd. rerw11l zij wist dat hij niet meer 
beier kon worden. De laatste veertien dagen 
van zijn leven moest hij in het ziekenhuis 
doorbrt'ogt'n. Toen hij voelde dat het niet zo 
lang meer 1011 duren vroeg 1111 om het Sacra
men1 der Ziáen. Zo is hiJ in alle vrede van 
ons heengegaan. Moge hiJ nu samen met ?ijo 
vrouw voor altijd gelukkig zijn bij God. 
Moge hij in onze herinnering bl1iven voort
leven om alles wat hij voor ons beiekend en 
gedaan heefr. 

Voor uw belangstelling en medeleven, onder

vonden tijdens de ziekte en b1J het ovnhjden 
van de heer 

JOHANNES HERMANUS ROODE, 

zeggen wij allen hartelijk dank. 

Namens de familie : 
H. OUDE HOLTKAMP-KIFPEN 

Oldenzaal. dec. 1974 
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