


Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKA ELISABEtH GOSEMEYER 

echtgenote van 

Gerardus Hendrikus Rolink 

Zij werd 8 juli 1896 te Denekamp geboren. 
Zij ontving het Sacrament van de Zieken 
en is op 23 juni 1986 in het ziekenhuis 
te Oldenzaal overleden. De gezongen 
Uitvaart had plaats op 28 juni 1986 in de 
parochiekerk te Beuningen (Ov.). Daarna 
werd haar lichaam begraven op het pa
rochie-kerkhof aldaar. 

Goede God, nu ik terugkijk op een leven 
van bijna 90 jaar, ben ik U zeer dankbaar 
voor al het goede en het mooie, dat ik al 
d ie jaren samen met mijn dierbare man 
Greats heb mogen genieten. Ruim 60 jaar 
geleden, op 12 november 1924, hebben 
wij voor het altaar aan elkaar liefde en 
trouw beloofd. Ruim 60 jaar samen zijn 
is een hele tijd; maar voor ons was het 
een mooie tijd. Ik heb wel veel ziekte 
gekend, maar toch hebben we samen veel 
vreugde en plezier ondervonden. De kerk 
was mij zeer dierbaar. Het was voor ons 
geen zondag, als we niet samen naar de 
kerk waren geweest. Maria was mijn 

trouwe hulp en voorspreekster in alle nood. 
Bij mijn afscheid wil ik ook bijzonder dank 
brengen aan onze trouwe en hulpvaardige 
huisgenoten, Tini en Hans met Agnes en 
Mia. Zij hebben meer dan 25 jaar ons bij
gestaan, vooral in de laatste jaren, toen 
Greats en ik moeilijk meer konden gaan 
of staan. Beste G reats, je hebt vaak ge
zegd : " Heer, uw wil geschiede." Dat is 
nu gebeurd. We hebben zoveel jaren lief 
en leed met elkaar gedeeld en gedragen. 
Ik wacht nu op je om voor altijd in de 
hemel samen de vreugde te genieten. 
Want de hemel is ons eigenlijk Vaderland . 

Voor uw b lijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zuster en tante, zeggen w ij 
u hartelijk dank. 

Beuningen, juni 1986 

G. H. Rolink 

Familie Kamphuis 


