


Veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 

Voorgoed uit ons midden, 
moar altijd in ons han. 

In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Alink 

Levenspartner van Marietje Huigevoort-Keizer 
Weduwnaar van Marietje Bouhuis 

Gerhard werd geboren op 3 apri l 1925 te Oldenzaal. Na voor
zien te zijn van het sacrament der zieken overleed hij in de 
vroege ochtend van 12januari 2003. Op 16januari hebben we 
afscheid van hem genomen tijdens de gezongen eucharistie
viering in de parochiekerk. Daarna hebben we zijn lichaam te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Beuningen. 

Met grote dankbaarheid zien we terug op het leven van Gerhard 
Alink. Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een 
lieve man, een zorgzame vader, fijne opa en dierbare huisge
noot. Als jongen van 13 jaar nam hij , na het overlijden van zijn 
moeder, de zorg op zich voor zijn ziekelijke vader en jongere 
zus. Het waren niet de gemakkelijkste jaren van zijn leven, 
maar hij veM1lde trouw zijn zorgtaken. Heel moeilijk was het 
toen hij eind jaren 40 werd uitgezonden naar Indonesië. Hij 
zou er drie jaar blijven. Na zijn terugkeer leerde hij Marietje 
Bouhuis kennen. Met haar trad hij in 1962 in het huwelijk. 
Heel blij was hij met de geboorte van hun twee kinderen Ingrid 
en Petra. 

Hij was een zorgzame vader, die veel voor zijn kinderen over
had. Ook zijn kleinkinderen hadden een wann plekje in zijn 
hart. Het leven van Gerhard stond in het teken van 
zorgzaamheid: eerst voor zijn vader en zus, later voor zijn 
vrouw en kinderen. Toen zijn vrouw in I 993 ziek werd nam hij 
haar verzorging op zich. Trouw heeft hij haar twee jaar ver• 
zorgd tot zij in 1995 overleed. Na haar overlijden ging hij niet 
bij de pakken neerzitten. Moedig pakte hij de draad van het 
leven weer op. Nadat hij Marietje Huigevoort had leren ken
nen ging hij naar Beuningen. Hij voelde er zich weldra heel 
goed thuis. Met Ans, Jan en hun kinderen Christel~en Richard 
had hij een hechte band. In Beuningen heeft hij zich door zijn 
actieve deelname aan het sociale leven een wann plekje ver
worven in de gemeenschap. Zo was hij lid van, seniorenraad en 
kerkhofploeg en zat in het bestuur van de ouderenbond. Altijd 
was hij bereid zich daarvoor in te zetten. Door zijn droge hu
mor was hij geliefd bij veel mensen. Werken in de tuin was zijn 
lust en zijn leven en veel groente is door hem gekweekt. 
Gerhard was handig. Niet alleen buiten op het land, maar ook 
klussen in huis deed hij graag. Zijn heengaan laat een grote 
leegte achter bij allen die hem dierbaar waren. Ondanks het 
verdriet geloven wij dat Gerhard nu veilig is bij zijn hemelse 
Schepper. 
Gerhard, vader en opa, je was een man om van te houden, be
hulpzaam, zorgzaam en attent. We zijn je dankbaar voor de 
waardevolle jaren van jouw bestaan in ons leven. We blijven 
van je houden en zullen je niet vergeten. 

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn levenspanner, onze 
vader, schoonvader en opa danken wij u hartelijk. 

Marietje Huigevoort - Keizer 
Kinderen en kleinkinderen 


