


In liefdevolle herinnering aan 

Aloijsius Johannes Alink 
Alwie 

~ij ~erd in Oldenzaal geboren op 
20 juni 1925 en overleed in Oldenzaal 
in z'n eigen huis, in de vroege avond op 

29 december 1999. 
Na de plechtige uitvaart in de Mariakerk 
werd hij op 4 januari 2000 d.a.v. te ruste 

gelegd op het kerkhof te Oldenzaal. 

"'.~nuit de eenvoud van zijn geloof heeft hij 
zijn levenstaak volbracht. 
Zor~zaam en -~ol toewijding voor zijn grote 
gezin heeft hij steeds in blijheid zijn werk 
gedaan. Zijn loopbaan begon bij Ziemerink
Oldenzaal later als chauffeur bij de Onog. 
Ver van huis in het buitenland. 
Voor ma en de kinderen heeft hij zijn werk 
aangepast om vaker klaar te kunnen staan 
voor zijn gezin. Toen is hij begonnen bij 
vervoersbedrijf Lijnco-Enschede. 

Na zijn zware werkzaamheden had hij meer 
tijd voor zijn gezin. Om met ma veel de na
tuur in te gaan hadden ze een eigen plekje 
(het bekende bankje) gevonden. 
~aar ook bij het vliegveld was hij vaak te 
vinden. Familie-uitstapjes vonden ze sa
men prachtig, maar helaas kwam daar in 
1993 ee~ -~ind .'."an. Zonder ma heeft hij 
een moeilijke_ tijd gehad. Maar gelukkig 
"'."oonde Ronrne nog thuis, waar hij nog een 
liefdevolle taak aan had. We vinden troost 
met de gedachte dat je nu je geluk zult vin
den met ma in Gods Vaderhuis. 
Lieve ouders, nu jullie niet meer hier zijn, 
rest ons de herinnering aan een waarde
volle tijd. 
Maar weest gerust met Gods hulp en dat
gene wat jullie ons hebben meegegeven 
zal het zeker lukken in jullie geest verder te 
leven. 
Jullie dankbare kinderen. 

Vergeet mij niet en wees goed voor elkaar. 
Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve zorgzame va
der en opa, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


