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echtgenoot van 

Hermina Maria Engelina Roelofs 

Hij werd 20 januari 1910 te Weerselo geboren. 
Gesterkt door de Sacramenten der zieken, 
overleed hij op 24 mei 1978 te Oldenzaal na 
een langdung maar geduldig gedragen ziekte; 
op 27 mei werd hij op het katholieke kerkhof 
van zijn geboorteparochie begraven. 

Blij en opgewekt van nature ging hij elke dag 
op de brornmer langs de wegen van Weerselo; 
hij hield van de natuur; zijn werk in de buiten· 
dienst btj de gemeente was zijn leven; meer nog 
echter hield hij van de mensen die er woonden 
en waar hij mee samenwerkte; hij wist hen te 
boeien met zijn mooie verhalen, maar stond ook 
klaar om hen te helpen als dit nodig was. Boven 
alles ging zijn liefde uit naar zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. Daarbij kenmerkte hem 
een groot geduld, klagen en mopperen waren hem 
dan ook vreemd, Hij vond het erg dat hij niet 
meer kon werken, maar was ook blij thuis te 
zijn bij vrouw en kinderen die zozeer met hem 
meeleefden vooral ook later toen zijn ziekte 

ernstiger vormen aannam. Moedig heeft hij zijn 
lijden gedragen, zich overgevend aan God, 
die hem en ons zoveel moois heeft gegeven; op 
Hem bleef hij vertrouwen. Als een gelovig mens 
is hij zijn kinderen voor gegaan en zo Is hij ook 
gestorven In volle overgave aan Gods wil. 
Dierbare vrouw en kinderen, dank voor alles wat 
jullie voor mij hebben gedaan, zorg goed voor 
moeder en houdt de band onder elkaar vast, 
totdat wij eens weer met elkaar verbonden zullen 
zijn in en met God. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en 
begraven van mijn dierbare echtgenoot zeg Ik u 
allen, ook namens de kinderen, mijn oprechte 
dank. 
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