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GERHARDUS HENDRIKUS JAN ROORD 

echtgenoot van 

MARIA GESINA ROSENS 

Hij werd geboren op 13augustus 1907 in losser. Op28 
november 1991 is hij na voorzien te zijn van het Heilig 
Sacrament der Zieken gestorven in het ziekenhuis te 
Enschede. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Plechelmuskerk, waarna we 
hem begeleid hebben naar het kerkhof aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Vader was een hartelijke en zeer tevreden man. Vanuit 
het ziekenhuis kwam hij na 'n verblijf van vijf weken weer 
thuis, tevens was dit hun 56-ste trouwdag, waar hij met 
moeder, kinderen en kleinkinderen nog volop van 
genoten heeft 
Het was tevens een afscheid van zijn huis aan de 
Violenstraat, een afscheid van de omgeving, waar hij zo 
vele jaren gewerkt en gewoond heeft. 
Thuis was de zorgzaamheid voor moeder en alles deden 

zij samen. Zomers zaten zij uren achter het huis on 
genoten van hun tuin. 
Hij was een zorgzame vader en vooral een lieve opa. 
Want met kinderen kon hij goed overweg. 
Ze noemden hem; de tovernaar. Hij kon veel weggeven. 
Zijn levensinstelling was er opgericht om er te zijn voor 
anderen. Geloven in de liefde van je vrouw en kinderen. 
geloven in de goede band, die er is in hel gezin. Dit kwam 
vooral tol uitdrukking op de zondagen, wanneer 
iedereen er was en wanneer er gekaart werd. 
Zijn ontspanning vond hij vroeger bij zijn duiven, maar 
ook in zijn tuin. Hij schoffelde zelfs vanuit zijn stoel; 
steeds was hij bezig. 
Vader wilde goed op de hoogte blijven van wat er in de 
wereld gebeurde. 
Oe veranderingen in de maatschappij interesseerden 
hem. Hij wilde bij blijven. Vader ging mee mei deze tijd, 
maar met behoud van zijn eigen principes. 
Wij geloven dat hij nu bij God is. Hij heeft het verdiend na 
zo'n welbecleed lever;, 
Wij blijven aan hem denken in onze verhalen over hem 
en zeker ook door onze levenshouding. 

Voor uw meeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa zijn wij u erg dankbaar. 

M.G. Roord-Rosens 
Kinderen en kleinkinderen. 




