


In dankbare herinnering aan 

Jan Oude Roelink 
* 26 juli 1929 t2 mei 2011 

Pa is geboren op 26 juli 1929 te Losser. Hij is opgegroeid in 
een gezin met vier kinderen. Vanaf z ijn dertiende jaar ging 
hij naar de Stork school. Bij Stork heeft hij 46 jaar gewerkt, 
waarvoor hij een Koninklijke onderscheiding heeft ont
vangen. Tijdens zijn militaire diensttijd werd hij uitgezonden 
naar voormalig Nederlands-Indië. Over deze periode wilde 
hij echter weinig kwijt. 

Op 27 december 1956 trouwt pa met ons ma. In het begin 
van hun huwelijk namen zij het boerderijtje over van ma's 
ouders. Het leven op het platteland was zijn grootste wens. 
Al vrij snel werd zoon Jos geboren en volgden nog drie zonen: 
René, Hans en Erik. 

Naast de vele tijd die zijn boerderij in beslag nam, hield hij 
nog tijd over voor zijn hobby's: kanaries en voetbal.De 
kinderen g ingen het huis uit en trouwden. Er kwamen 
kleinkinderen bij, negen in totaal. 
Pa was ook actief met Palmpasen. Na menig prijs in beslag 
te hebben genomen met zijn kinderen, nam hij door zijn kennis 
en ervaring de laatste jaren deel als keurmeester in de jury. 

Pa stond altijd voor iedereen klaar. Vooral voor ma was hij 
een steun en toeverlaat. Met z'n tweetjes tuften ze met het 
autootje overal naar toe. Naar de kerk, dokter of fysio
therapeut, maar ook menig feestje werd door hen bezocht. 

Zijn boerderij was hem alles. Hier was hij van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat in de weer. Alles moest er altijd 
keurig netjes bij liggen. Drie jaar geleden moest hij door 
knieproblemen een stapje terug doen, iets waar hij maar 
moeilijk mee om kon gaan. Pa was altijd actief, totdat het 
noodlot op 2 mei toesloeg. 

Terugkijkend op een lang en mooi leven, willen we je bedanken 
voor alles wat je voor ons betekend hebt. We zu llen j e blijven 
herinneren als een trots en tevreden mens en een zorgzame 
echtgenoot, vader, schoonvader en opa. 

Het gaje goed pa' 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en medeleven. 

Annie Oude Roelink-Hoge Bavel 
Kinderen en Kleinkinderen. 


