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Nu weet ik, Heer, hoe f,rroot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Franziscus Alink 
weduwnaar van Josefine Wiemars 

Hij werd geboren op 19 december 1901 te 
Enschede. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed hij in zijn kamer in het 
Bejaardencentrum "Mariahof" te Oldenzaal op 
13 februari 1991. De Plechtige Uitvaart vond 
plaats vanuit de St. Antoniuskerk te Oldenzaal 
op 18 februari, waarna de crematie te Usselo. 

Op Aswoensdag 's morgens vroeg is een 
lieve vader, schoonvader, opa en broer, vre
dig weggeslapen, alle krachten opgebrand. 
Tot het einde toe bleef hij helder van geest 
en vol belangstelling voor de ander. Hier 
kwam de dood als een bevrijding. 
Na het overlijden van zijn dierbare vrouw 
woonde hij zo'n 15 jaar zelfstandig aan de 
Lossersestraat en zorgde voor zichzelf, eten 
koken, wassen en strijken. Vitaal, vlug en 
sportief bewoog hij zich. Niemand zou hem 
die hoge leeftijd hebben gegeven. 
Enkele jaren geleden vond hij het beter 
te gaan wonen in het Bejaardencentrum 
"Mariahof". Al gauw voelde hij zich daar thuis 

en was een zeer gewaardeerde huisgenoot. 
HIJ trad niet op de voorgrond, maar was wel 
een man van karakter, die stond voor recht
vaardigheid. Zelf sportief, interesseerde hem 
alles wat sport betrof zelfs toen hij wist dat 
het einde nabij was. 
De liefdevolle verzorging, vooral in die laatste 
maanden, waardeerde hij zeer en was dank
baar dat hij tot het einde toe in zijn vertrouwde 
kamer kon blijven. Hij was klaar voor de grote 
reis naar het definitieve leven. 
De goede God zal hem nu de rust en de 
vrede geven waarnaar hij zo verlangde. On
danks ons verdriet zijn wij dankbaar voor dit 
rijke leven en voor al het goede dat wij van 
hem mochten ondervinden. 

Tot weerziens bij God. 

Voor al uw blijken van belangstelling en me
deleven, betuigen wij U onze oprechte dank. 

De familie 


