
In liefde en dankbaarheid blijven wij ver
bonden met 

JOHANNES PHILIPPUS RÖDEL 

echtgenoot van 
Gezina Johanna Maria uit het Broek 

Hij werd geboren op 15 september 1906 te 
Oldenzaal en overleed aldaar op 3 februari 
1985, na voorzien te zijn van het Sacra
ment der Zieken. Op 6 februari d.o.v. heb
ben we hem ter ruste gelegd op de r.k. 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Het leven van deze liefdevolle man, vader 
en opa Is niet gemakkelijk met woorden 
weer te geven. Alle mensen, die hem ge
kend hebben, weten wat deze woorden 
willen zeggen. Heel zijn leven. zijn werk, 
zijn zorgen en zijn bezorgdheid stelde hij 
in dienst van zijn vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen. Steeds stond hij voor hen 
klaar, zoals hij ook klaar stond voor alle 
anderen waarmee hij tijdens zijn werkzame 
leven in contact kwam. 
Hij had een opgewekt en vrolijk karakter; 
je kon een gezelllg gesprek met hem 
voeren, waarbij de humor nooit ontbrak. 
De kleinkinderen genoten van zijn aan
wezigheid; hij was een echte kameraad 
voor hen. Het liefst van alles was hij bij 

moeder thuis; daar voelde hij zich op zijn 
gemak. Hij was een gelovig en rechtvaar
dig mens met een grenzeloos vertrouwen 
in zijn medemensen. 
Tot aan zijn laatste levensdag heeft hij 
gewerkt in het bedrijf, dat hij bijna 50 jaren 
daarvoor heeft opgericht. Zo uit dit werk 
werd hij door de Heer weggeroepen; hij 
had nog zo veel willen doen. Zijn vurige 
wens is in vervulling gegaan: altijd heeft 
hij gevraagd om aan het eind van zijn 
leven gespaard te mogen worden van veel 
lijden. De Heer van alle leven heeft zijn 
bede verhoord. Met verdriet In ons hart, 
maar toch zeer dankbaar nemen we nu 
afscheid van hem. 
We danken je voor alles wat Je voor ons 
allemaal hebt gedaan en betekend. Altijd 
zul je in onze herinnering blijven voort
leven. Het was fijn om zo'n man, vader en 
opa te hebben. 

Voor uw blijken van medeleven, onder
vonden bij het overlijden van mijn man 
onze vader en opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

G. J. M. Rödel-ult het Broek 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1985 


