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In dankbare herinnering aan 

BEN ROORD 

echtgenoot van 

LOES WOL THUIS 

Hij werd op 16 oktober 1938 geboren te Oldenzaal. 
Totaal onverwacht is hij op 3 augustus 1989 ove~leden 
te Oldenzaal. Wij hebben op 8 augustus afscheid van 
hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Emmausker1< te Oldenzaal en hem daarna begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Zijn dood heeft ons overvallen en diep geschokt. Veel te 
vroeg is een eind aan zijn leven gekomen. Wij kunnen 
nauwelijks geloven dat hij niet meer in ons midden is. 
Tegelijkertijd troost het ons dat ons leven met hem zo 
goed, zo waardevol was. .. . 
Hij was een lieve man ~n vader. 20 HllWeh1ks1aren 
roepen dierbare hennnenngen op aan f1Jne uren en 
dagen samen. Samen hebben wij lief en leed gedeeld. 
Zijn liefde en toewijding zullen wij nooit vergeten. 
In de omgan9 met mensen kwam hij over als een 
gezellige, vrohJke man, die graag een praa~e maakte en 
die altiJd oog had voor de zonzijde. Als men een beroep 
op hem deed, dan deed men dat niet gauw tevergeefs. 
Want hij stond graag voor een ander klaar. 

Met plezier heeft hij altijd bij de PTI gewer_kt. Zijn inzet, 
zijn manier van leiding geven en z11n aimabele 
persoonlijkheid hebben hem daar tot een gewaardeerd 
chef en collega gemaakt. 
Hij hield van punktualiteit, niet __ alleen op zijn werk, maar 
in alles. Hij zag er dan ook alttJd .: in sporttenue of pak • 
tot in de puntjes verzorgd uit. HIJ mocht wat dat betreft 
gezien worden. 
Hij was niet iemand die met alle winden meewaaide. Hij 
had een duidelijk eigen wil en eigen mening. Men moest 
van goede huize komen om hem van het tegendeel van 
zijn visie te overtuigen. .. .. 
De uren die hij voor zichzelf uittrok, besteedde h11 aa,n z11n 
moestuin en aan zijn grote passie: hardlopen. HIJ was 
een sportman in har1 en nieren. Veel liet hij staan en veel 
had hij ervoor over om zijn konditie, zijn loopvermogen, 
op pe~ te bren9en en te houden. 
Ziekte kende hij niet Daar had hij - druk_ als hij wa~ met 
zijn werk en het hardlopen - ook geen t11d voor. H11 was 
kerngezond. .. .. . .. . 
Des te bitterder en onbegnJpehJker is z11n p!otsehnge 
dood nu voor ons. 
Lieve Ben, wij zullen je erg_ missen en de leegte d_ie je 
achterlaat is groot. Maar in Jouw manier van leven, JOUW 
liefde, jouw sportiviteit en optimisme, hopen wij de kracht 
te vinden om samen verder te gaan. Bedankt voor alles. 

~tintmáe. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden 
van mijn lieve man en onze rieve vader, zeggen WIJ u 
har1elijk dank. 

Loes Roord-Wolthuis 
Pascale en Richelle 




