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Ter nagedachtenis aan 

Anny Rolink - Grashof 

weduwe van 

Johan Rolink 

Zij werd geboren op 5 november 1928 te Beuningen. 
Voorzien van het Heilige Sacrament der Zieken, is zij 
op 29 november 2004 thuis in haar eigen omgeving 
overleden. Op 3 december hebben wij haar voor het 
laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de 
Heilige Eucharistie in onze párochiekerk waarna we 
haar te ruste hebben gelegd bij haar man Johan 
Rolink. 

Stil en bedroefd nemen wij afscheid van onze zorgza
me moeder en oma. Zorgzaam is ze heel haar leven 
geweest. Zorgzaam vooral voor anderen. In h_aar jeugd
jaren hielp ze thuis op de boerdenJ en b1J de fam. 
Rikkink in Volthe. Ze trouwde met Johan Rohnk 1n 1958 
en samen kwamen ze te wonen op de boerderij aan de 
Lutterzandweg. Ze deelden de huishouding met haar 
schoonouders en de overige familieleden die nog thuis 
woonden. Het was een fijne tijd samen. Ze hebben vier 
kinderen gekregen waarvan ze Carla en Theo heeft 
zien opgroeien. Ze stond altijd voor hen ~:3,ar. 
Ze hielp ook graag mee op de boerdenJ. Melken en 

de varkens voeren deed ze samen met haar man 
Johan. Toen hij in gezondheid achteruit ging nam zij 
deze taak op zich. 
Haar diep geloof, haar grote godsvertrouwen en lief
de voor Maria zullen altijd in onze gedachten blijven. 
Kevelaer heeft ze vaak bezocht. Het gebed nam in 
haar leven een centrale plaats in, zeker in de moeilij
ke periodes. We denken dan met name aan de tijd na 
het te vroeg overlijden van haar man en onze vader 
en haar eerste kleinzoon Tim die ze drie dagen 
gekend heeft. . 
Erg fijn vond ze dat haar zoon Theo en Gerda 1n 
1993 bij haar kwamen wonen. Ze kon haar zorgen 
delen met hen. Carla en Ronnie kwamen vaak bij 
haar langs. Ze genoot van de kleinkinderen die vaak 
bij haar aan tafel gingen zitten. De moestuin en puz
zelen waren haar hobby's. 's-Avonds keek ze graag 
t.v. en deed met vele quizspelletjes mee. De liefheb
berij voor haar kippen en de verkoop van de eieren 
brachten veel mensen bij haar over de vloer daar 
genoot zij van. 
In 2002 werd ze getroffen door borstkanker. Ze vocht 
tegen haar ziekte, zolang ze kon. Maar ondanks vele 
behandelingen en chemokuren, kwam het steeds 
weer terug en heeft ze de strijd niet kunnen winnen. 
Wij zijn dankbaar dat we haar thuis in haar eigen 
omgeving tot het laatste toe hebben kunnen verzorgen. 

Voor uw blijken van belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Beuningen. 
December 2004 

Carla en Ronnie 
Theo en Gerda 
T1111t, Laura, Rens 


