
Dankbare herinnering aan 

- - Paul van Rooij 
echtgenote van 
Marle Voortman 

Hij werd op 15 december 1918 te Enschede 
geboren. 
Geheel onverwacht is hij op 13 februari 1994 
te Haaksbergen overleden. 
Met de viering van de Eucharistie namen we 
afscheid van hem op vrijdag 18 februari, waar
na hij werd gecremeerd in het crematorium 
" Enschede" te Usselo. 

Zaterdagavond was er nog een feestje met de 
buren. De zondag begon zo gewoon. Onver
wacht was er de droefheid. 

Hoe graag hadden we wat meer tijd gehad 
om afscheid te nemen van mijn man, onze 
vader en opa. 

Paul groeide op in Enschede waar hij al op 
16-jarige leefti jd begon als typograaf bij zijn 
broer Sjef in Haaksbergen. Dat beroep boeide 
hem geweldig en hij heeft het tot zijn VUT-tijd 
uitgeoefend. 

In Enschede leerde hij ook Marietje kennen 
waarmee hij na de oorlog trouwde. 
Vier dochters werden geboren. Wat blij was 
hij met ze. Paul stond altijd klaar voor het 
gezin, maar ook voor 'de tantes', waarmee 
zo 'n sterke band bestond. 

Als kerkbetrokken man was hij een trouw lid 
van het koor van de 'St. Jan· in Enschede, 
waarmee hij zijn 40-jarig jubileum vierde. 

De kinderen groeiden op, trouwden en Paul 
werd een trotse opa. Wat vond hij het fijn om 
met do kleinkinderen te keuvelen en later om 
met ze te hobbyen : modelauto's, vliegtuigen 
en niet te vergeten om zijn grote liefde voor 
modelspoor met hen te delen. 

Ondartussen was er verhuisd van Enschede 
naar Haaksbergen: daar voelde hij zich goed 
thu'~. 

Opa was heel geliefd bij de 9 kleinkinderen. 
Graag wilden zij naar hem toe. 

Zij begrepen ook dat het voor opa wat moei
lijker werd met het onthouden van dingen. 
Dat accepteerden zij begrijpend en lief. 

Voor Paul was het wel moeilijk zijn 'meer en 
meer afhankelijk worden ' te aanvaarden. Maar 
zijn vertrouwen in en de steun van zijn vrouw 
maakte het hem mogelijk verder te gaan. 

Zijn toch bl ijvende zorg voor de toekomst 
heeft ook voor hem een niet-verwachte afloop 
gekregen. Mogen wij geloven dat God, ook 
hierin, met hem is opgetrokken ? 

Wij zijn dankbaar zo'n fijne en goede man, 
vader en opa te hebben gehad. 


