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Dankbare herinnering aan 

Marietje Rolink - Reijmer 

echtgenote van 

Hendrik Rolink 

Ze werd geboren in Losser op 11 augustus 
1928 en overleed, gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken in het ziekenhuis te 
Oldenzaal op 24 februari 1998. We hadden haar 
voor het laatst bij ons tijdens de viering van de 
H. Eucharistie en hebben haar daarna begraven 
op het kerkhof in De Lutte. 

Haar leven stond in het teken van zorg . Zorg 
voor opa, oma, tantes, oom, haar man, kinderen 
en kleinkinderen . Altijd zorg voor anderen. 
Dat was voor haar heel belangrijk. Ze wilde _een 
thuis zijn voor iedereen. Daar ging ze volledig 1n 
op. Ze genoot ervan. 
Het liefst zag ze haar hele gezin compleet. 
Vanuit de stoel in de hoek van de keuken sloeg 
ze stilletjes alles gade. . 
Tot haar ziekte het niet meer toeliet, heeft ze 
hard gewerkt thuis en op de boerderij. 
Desondanks was ze altijd voor de kinderen een 
ondersteuning bij het maken van het huiswerk. 

Het belang van een goede opleiding stond bij 
haar voorop. Na terugl<eer uit school zat ze altijd 
klaar met een pot thee. 
De ziekte van Parkinson heeft haar actieve 
leven doorkruist. De "oude dag" kwam hierdoor 
erg vroeg. Ze putte veel kracht uit het geloof. 
Zo lang ze kon ging ze naar de kerk. Later heeft 
ze alle diensten gevolgd via de kerkradio en de 
t.v. Het geloof heeft naar kracht gegeven het 
middelpunt van het gezin te blijven en kinderen 
en kleinkinderen te steunen op hun levensweg. 
Op het laatst schoten woorden haar te kort 
maar haar ogen straalden berusting en tevre
denheid uit. Liefdevol omringd en verzorgd door 
de mensen die voor haar zoveel betekenden is 
ze rustig ingeslapen. 
Iemand van wie Je houd, gaat altijd te vroeg. 
Gedicht: Ze dee .... 

·zij was de grote kracht 
in al ons wel en wee. 
Nooit heeft ze erover nagedacht, 
ze dacht niet na - ze dee. 

(naar Toon Hermans) 

Namens de familie willen wij u bedanken voor alle blij
ken van medeleven getoona tijdens de ziekte en het 
afscheid van mijn vrouw, onze moeder en oma. 
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