
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS ROLINK 

echtgenoot van 

Johanna Gezina Grashof 

Hij werd geboren 9 februari 1923 te 
Beuningen (0.). Hij ontving de Zieken
zalving en is op 8 augustus 1981 in het 
ziekenhuis Stadsmaten te Enschede 
gestorven. Na de Uitvaartm is op 12 
aug ustus 1981 is zijn lichaam begra
ven op het kerkhof te Beuningen (0.). 

Goede God, ik ben U zeer dankbaar 
voor al het goede, dat ik in mijn leven 
uit Uw hand heb ontvangen, vooral wat 
U mij in het huwelijk hebt gegeven. 
Met liefdevolle hand hebt U Annie, mijn 
dierbare vrouw, op mijn levensweg ge
plaatst. Op 10 april 1958 hebben we 
onze trouw aan elkaar voor het altaar 
bevestigd . Wat hebben we samen op 
ons bedrijf, dat dierbare plekje grond, 
waar eens mijn wieg op stond, ge
ploeterd voor ons bestaan en ons ge
zin . Vooral toen de kinderen nog klein 
waren en mijn gezondheid minder werd 
kwam de grote zorg voor het bedrijf 
vooral op haar neer. 
Dierbare Annie, ik ben je zeer dank-

baar, niet alleen voor de trouwe en 
moeilijke inzet in het bedrijf, maar ook 
voor de onuitputtelijke toewijding voor 
mij. Dat gaf mij heel veel troost en 
vreugde, vooral in uren van benauwd
heid. Tot mijn laatste zucht leefde ik 
met het bedrijf mee. Niemand wist dat 
beter dan jij . 
Beste Carla met Harry en Theo, jullie 
zijn bezig je eigen ieven te ontplooien. 
Ik hoop en bid, dat jullie een mooie 
toekomst opbouwen en dat jullie voor 
moeder een troost en steun blijven. 
God moge jullie zegenen. 

Voor de vele blijken van medeleven 
ondervonden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

J. G. ROLINK - GRASHOF 
Carla - Harry 
Theo 

Beuningen, augustus 1981. 


