
Wil in uw gebed gedenken 

Antonius Rolink 
weduwnaar van 

Anna M. H. Fenbert 
eerder van 

Anna M. Nollen 
Hij werd 16 april 1876 te Beuningen gebo
ren. o verleed gesterkt door het Sacrament der 
zieken. 16 mei 1972 in het R K. Bejaarden
huis te Denekamp, 20 mei d.a.v. is zijn lichaam 
op her R.K. Kerkhof aldaar te ruste ge legd. 

Hij kon roemen op een aantal jaren, zoals 
maar aan weinigen ten deel valt. Hij wa s er 
dankbaar voor en ging er trots op de oud ste pa
rochiaan van De nekamp te zijn. Het was een 
genoegen re luisteren naar zijn verhalen uit de 
goede oud e tijd : want tot het einde bleef hij 
helder vaa geest. 
Hoge ouderdom vraagt echter ook offers; de 
geest wil meer dan het lichaam kan opbrengen; 
de nieuwe tijd laat zich moei lijk in het oude 
levenspatroon inpassen; van veel wat dierbaar 
is moet men afscheid nemen ; zo heeft bij 
tweemaal de zware gang naar het kerkhof g e
maakt om een zorgzame echtgenote naar het 
graf te begeleiden. 
Ve len, doch op de eerste plaats de naaste fa
milieled e n, hebben hem met christelijke offer
vaardigheid, kinderlijke eerbied en groot ge
duld omringd . Zij hebben in zijn laatste le
vensjaren alles gedaan om hem de moeilijk-

heden van de hoge leeftijd d ragelijker te ma
ken . H ij zelf verbrak de eenzaamhe id in een 
veelvuldig contact met de Heer. Een onwrik
baar geloof was zijn steun, in een vaste honp 
op de liefde en barmharnghe id van God heeft 
hij geleefd en i; hij ge stPrvcn. Een van zijn 
laat ste vragen was: Laten we samen bidden . 
Ja laten wij bidden , tot de Hee r. die voor ons 
allen gestorven is opdat wij allen eeuwig met 
Hem zouden leven; en bidd en wij ook tot 
Jezus moeder; moge zij haar trouwe vereerder 
leiden naar haar Goddelij ke Zoon. 

Voor uw dee lneming tijd ens de ziekte en na 

het overlijden van onze bemind e vader , be

huwdvader en opa. betuigen wij U onze har

telijke dank. 

Denekamp. me i 1972 
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FAMILIE ROLINK 

J. Benneker. Koster, Denekamp 


