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Je wilde nog zo graag bij ons blijven 
en vocht er voor zo lang je kon 

Maar deze strijd kon je niet winnen 
je blijft bii ons diep van binnen. 

In dankbare herinnering aan 

MARINUS HENRICUS ARNOLDUS 
AL TINK 

echtgenoot van Aly Oude Nijhuis 
(sinds 9-9-1955) 

*Borne, I september 1926 
t Delden, 5 februari 1998 

Henny, zo wou h ij graag genoemd worden, had veel 
moeite met zijn ziekte. Een uniek mens zoals hij was 
zeer gesteld op gezondheid, perfectie en daadkracht. 
Ziek zijn was in 7.ijn ogen niet perfect zijn. Veel 
mensen weten dat hij al menig jaar in blessure-tijd 
geleefd heeft. Altijd vechtend voor z ijn gezondheid en 
menig maal heeft hij de strijd net kunnen winnen, deze 
keer moest hij het uit handen geven. 

Voordat hij vertrok naar Nederland-Indië heeft hij 
moeder leren kennen, over z ijn verblij f daar sprak hij 
zelden, wij laten het daarom ook rusten. 

Als je hem vroeg hoe het met hem ging, was a ltijd het 
antwoord: "goed, geen zorgen, maak om mij geen 
drukte, ik word snel weer beter". Hij leefde voor zijn 
gezin en vooral de laatste jaren nam hij alle zorg voor 
moe•ler op zich, hij gafnooit wat uit handen, hij wilde 
het zelf doen. Tot op het laatste moment wilde hij 
moeder beschermen. 

Hij was altijd bezig met z içh te vermaken, de laatste 
jaren vooral met auto rijden, genieten van de natuur en 
voetbal kijken. Hij had een zeer brede interesse en hij 
kon dan ook overal mee praten, een man van deze tijd. 
Hij wou graag alles weten en ging graag een d iscussic 
aan. Eigenwijs noemden we deze karaktertrek. Henny 
streef altijd naar perfectie, maar de wereld om hem 
heen kon niet altijd perfect reageren. 

Hij was een trots man, 

hij zei dat het zo goed was, 

we zijn trots op je. 

Dank voor jullie medeleven, aanwezigheid en 
vriendschap. 

Aly A/tink- Oude NijllUis 
kinderen en kleinkinderen. 


