


In liefdevolle herinnering aan 

Johan Rolink 
sinds 4 mei 2009 

weduwnaar van 

Truus Rolink - Lokotte 
Hij werd geboren op 25 oktober 1923 in De Lutte. Na 
een kortstondige ziekte is hij op 1 juli 2009 overleden. De 
Afscheidsviering vond plaats op 7 juli in de St. Plechelmuskerk 
te De Lutte, waarna we hem bij ma te ruste hebben gelegd op 
de R.K. begraafplaats aldaar. 

Het leven van pa begon op de boerderij aan de Lutterzandweg, 
waar hij opgroeide in een gezin van 9 kinderen. Tot zijn 33e 
levensjaar heeft hij met veel plezier bij zijn ouders gewerkt. 
Hij leerde Truus Lokatie kennen en op 7 februari 1956 zijn 
ze getrouwd. Ze gingen wonen in haar ouderlijk huis aan de 
Postweg en hadden samen hun handen vol aan het werk op 
de boerderij. 
Op 10 juni 1957 werd Gerard geboren, een hoogtepunt in het 
leven van beiden. Na de geboorte van zijn kleinzonen, Tom en 
Mark, was hun geluk compleet. 

Zijn eerste grote zorg kwam 18 jaar geleden toen ma na een 
ingrijpende hartoperatie in Nieuwegein het noodgedwongen 
rustiger aan moest doen. Dat viel eerst niet mee, maar na 
verloop van tijd herstelde ma grotendeels en konden ze weer 
samen van het leven genieten. 
Pa was evenals zijn vrouw een gezelligheidsmens. Dit uitte 
zich niet alleen in zijn hobby's, maar ook in de manier waarop 
hij in het leven stond. Hij probeerde overal iets uit te halen 
waar hij van kon genieten. Bovendien was hij erg gedreven 
in het beoefenen van zijn liefhebberijen alsmede in zijn werk 
op de boerderij. 
Bekend zijn de bekers en medailles die hij met klootschieten 
verwierf, het certificaat van de beste kruisjasser in de regio en 
het feit dat hij op 80-jarige leeftijd nog een flinke haas heeft 
geschoten. 
In februari 2008 kreeg pa volkomen onverwacht het 
bericht dat hij zelf een ernstige ziekte onder de leden had. 
Langzamerhand liet zijn gezondheid hem in de steek en 
op het laatst was hij grotendeels afhankelijk van de goede 
zorgen van ma. 
Op 4 mei 2009 verliet ma hem en stortte zijn wereld in. Hij 
werd gast in de "Hospice Holes" en kreeg hier alle zorg en 
aandacht die hij nodig had. Dagelijks werd hij bezocht door 
Gerard, Josefien, Tom, Mark en Elke en mede hierdoor 
hebben we alles kunnen bepraten en overleggen. Hij was 
dankbaar voor alle interesse en liefde die hij de laatste weken 
van zijn leven mocht ontvangen. We zijn blij dat we op deze 
manier afscheid konden nemen van onze pa en opa. 

Pa, een goede reis en we weten zeker dat je weer bij ma bent. 

Voor uw aanwezigheid en belangstelling tijdens het ziekbed 
en na het overlijden van onze pa en opa willen wij u hartelijk 
danken. 

Gerard en Josefien 
Tom, Mark en Elke 


