
Als leven Jijden wordt, 
is rusten goed. 
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Dankbaar en vol goede herinneringen denken wij terug aan onze 
vader, schoonvader en opa 

Bernardus Joseph Rolink 
sinds 9 april 2002 weduwnaar van 

Marietje Rickhoff 

Vader werd geboren op 23 februari 1926 te Losser en overleed 
op 16 november 2011 in het ziekenhuis te Enschede. Na de 
Uitvaartplechtigheid hebben wij hem op 22 november 2011 
begraven op het kerkhof van de H. Nicolaaskerk te Denekamp. 

Vader was de jongste van een groot gezin en hij heeft zijn 
moeder niet gekend, dit heeft hem veel verdriet gedaan. Hij heeft 
zijn eerste levensjaren doorgebracht bij familie. 
Op 2 oktober 1954 trouwde hij te Oldenzaal met 
Marietje Rickhoff. Zij gingen wonen op een kleine boerderij in 
Noord Deurningen . In liefde met elkaar verbonden mochten ze 
vader en moeder worden van een zoon en dochter en later de 
trotse grootouders van zes kleinkinderen . 
In 1973 waren ze gedwongen om van het platteland naar 
Denekamp te verhuizen. De eerste tijd was dit vooral voor 
vader moeilijk te aanvaarden. Hij hield zo van de vrijheid en het 
buitenleven. 
Vader ging als 16-jarige werken in de zuivelfabriek te Denekamp. 
Vanwege zijn 40-jarig dienstverband kreeg hij de eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Daarna is hij 
gestopt met werken en kon hij zich helemaal aan zijn hobby's 

geven. Hij tuinierde graag. Zijn moestuin zag er altijd perfect uit, 
waarbij hij de oogst altijd graag wilde delen met anderen. 
Vader kon met moeder erg genieten van de fietstochten door de 
natuur en van de vakanties, of naar de stacaravan in Duitsland. 
Het overlijden van moeder viel hem erg zwaar. Later genoot hij 
wel van de vakanties, dagtochtjes en weekendjes, die hij met 
de kinderen of kleinkinderen maakte. Vader was een man van 
de natuur, daarin heeft hij zijn grootste hobby, 'de jacht' vele 
seizoenen kunnen uitoefenen. Toen dit niet meer ging, ging 
hij nog mee in de auto om te genieten van de jagers en van / 
hun verhalen . Hoe graag zou hij dit jaar het jachtveld nog zijn 
ingegaan. 
Vader hechtte geen waarde aan materieel bezit, hij was tevreden 
met kleine dingen. Hij vond het belangrijker dat wij het goed 
hadden met elkaar. Vooral als de kinderen en kleinkinderen op 
bezoek waren, genoot hij intens. Bij het weggaan zei hij dan ook 
altijd : "Wea kom'n". Vader was altijd geïnteresseerd in het leven 
van ons allen. Wij hebben dan ook genoten van de jaren met 
hem en we weten dat het vader ook goed heeft gedaan. 
Het laatste jaar moest hij zich vanwege zijn gezondheid steeds 
meer terugtrekken, waar hij veel moeite mee had. Zelfs in het 
ziekenhuis gaf hij aan nog graag te willen leven, maar het mocht 
niet zo zijn. Wij verliezen in hem een goede vader, schoonvader 
en de kleinkinderen een fijne opa. 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven, na het 
overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa danken wij 
u hartelijk. 
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