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Lot 4 

,IC' plaat.._~~ is lec8. 
je "'tem i~ '\tiL 
we zwi(~cn llecr. 
hc'l i" l w wil. 



Gedenk m je leven 

Stefan Alink 

Hij werd op 23 september 1969 geboren te 
Oldenzaal, als zoon van Ben en Anme, en als 
broer van Edwin en Robert. Hij overleed te 
Rotterdam in het Dajkzigt op 17 november 
1996 op de leeftajd van 27 jaar. 
We hebben hem uitgeleide gedaan vanuit 
de Emmausparochie op 21 november 1996. 
waarna we zijn lichaam hebben begraven op 
het kerkhof aan de Hengelosestraat te Olden· 
zaal. 

Stefan heeft een leven geleefd van uitersten. 
Eerst verloor hiJ zajn broer Edwin, en twee jaar 
later kreeg hij zelf een harttransplantatie. 
Hierna leefde hij zes jaar een uatbundig Ie· 
ven, bestaande uit motorrijden, deltavliegen 
en uitgaan met vrienden. 
Het hoogtepunt was zijn vakantie met z'n 
maatje Eddie op trektocht door Schotland. 

Hierna begonnen zich weer donkere wolken 
boven hem samen te pakken. Telkenmale wist 
hij zich weer op te richten, zich vasthoudend 
aan zijn liefde voor Pa, Ma en broer. 

Altijd bleef hij een ongekunstelde wildebras. 
die mensen spontaan wist te omarmen. een 
fijne humoristische knappe vent, die heel wat 
bij elkaar kon knutselen. 

Wij zijn heel verdnetag, maar Stefan zei altijd: 
'Het komt wel weer goed.· Helaas moest hij 
zijn leven uit handen geven; hij heeft er voor 
gevochten, tot het niet meer kon. 

Ook wij moeten Stefan laten gaan, en dat 
kunnen we alleen maar an een hele grote liefde 
met heel veel licht. Waj houden ons wel vast 
aan zajn overtuagmg van een leven 1n het hier
namaals. Dat geeft ons vertrouwen om hier 
verder te leven, hoe dan ook. 
We blijven zielsveel van elkaar houden. 
Zo blijft Stefan leven. 
Moge God ons helpen. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede· 
leven die wij mochten ondervinden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve zoon 
en broer. zeggen wiJ U hartelijk dank. 

B.Aiink 
J . Ahnk-ter Maat 
Robert 


