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In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Antonia Rickhoff 
Marietje 

echtgenote van 

Bernard Joseph Rolink 

Zij werd geboren in De Lutte op 11 januari 1924 
en overleed in rust en overgave op 9 ~pnl 2002. 
Na een plechtige gezongen Euchanst1ev1enng 
hebben wij haar op 13 april 2002 begraven op 
het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Ma groeide op in een groot gezin en omdat zij de 
oudste was leerde ze al gauw _wat werken" en 
aanpakken was. Op jonge leeftlJd moest ZIJ al 
naar textielfabriek Gelderman in Oldenzaal. 
Op 2 oktober 1954 trouwde zij ~et Bernard. 
Rolink. Zij gingen wonen op een kleine b~erdenJ 
in Noord Deurningen waar ze samen 2 kinderen 
hebben groot gebracht. Het waren jaren van zorg 
en hard werken. Maar zij zette zich in met hart en 
ziel. 
In 1973 waren ze gedwongen om van het platte
land naar Denekamp te verhuizen. De eertse tijd 
was dit voor beiden moeilijk te aanvaarden. Maar 
dankzij haar inzet kon zij zich samen met Pa ook 
in het dorp ontplooien. Ma was zeer bedreven en 

creatief. Zij hield van haar naaiwerkzaamheden 
en breide vele truitjes voor de kleinkinderen. 
Kaarten en lezen behoorden ook tot haar hob
by's en ze genoot van de spelletjes met haar 
kleinkinderen. 
Zij hield veel van de natuur en trok er graag 's 
zondags op uit op de fiets samen met haar man. 
Ze kon erg genieten van de vakanties, van de 
caravan samen met Pa. Ze was er dan eventjes 
uit en genoot dan volop. 
Ma was een opgewekte, tevreden en spaarzame 
vrouw. Klagen deed ze niet. Ook niet toen ze in 
juni 1991 een zware operatie _moest C?ndergaan 
en in februari 2002, na een z1ekenhu1sopname, 
haar hartziekte moest aanvaarden. 
Zij toonde veel belangstelling en kon goed luiste
ren. Als kinderen hebben wij dit ook mogen erva
ren. Daarom voelden wij ons bij haar "thuis". 

Ma, we zullen je heel erg missen. Je was een 
lieve zorgzame vrouw voor Pa. Je was degene 
die thuis alles met liefde en zorg bij elkaar hield. 
Je was een lieve zorgzame (schoon)moeder voor 
Tonny, Marian, Agnes en Rudi en de trotse oma 
van Marloes, Tom, Linda, Kirby, Udo en Merlin. 

Marietje, Ma en Oma 
Leet nu verder in vrede bij God. 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven, bij het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma 
danken wij u hartelijk. 

Denekamp, april 2002 
Julianastraat 9 

Bernard Rolink 
Kinderen en kleinkinderen 




