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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Rolink 

weduwnaar van 

Johanna Susanna Rolink-Zanderink 

Hij werd geboren op 25 januari 1892 in De Lut
te. Op 1 juni 1996 is hij thuis nog onverwacht 
overleden. Na de Eucharistieviering bij zijn Uit
vaart in de St. Plechelmuskerk op 5 juni 1996 
hebben we hem te ruste gelegd op het r.k. kerk
hof te De Lutte. 

Je hebt verdriet om de leegte die hij achterlaat 
en tegelijk is er een gevoel van dankbaarheid. 
Dankbaar om in huiselijke kring zo'n hoge leef
tijd te bereiken in goede gezondheid. 
Hij heeft samen met z'n echtgenote ruim 72 jaar 
lief en leed kunnen delen. De laatste jaren na
men z'n lichaamskrachten steeds meer af. Met 
zorgende liefde werd hij omgeven door z'n kin
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen en 

allen die hem dierbaar waren. 
Zeker z'n dochter Annie, schoondochter Stien 
en verdere huisgenoten waren onmisbaar voor 
hem. Zonder hun nooit aflatende zorg en hulp 
van huisarts en thuiszorg had hij niet thuis kun
nen blijven. 
Na een arbeidzaam leven heeft hij toch vele ja
ren kunnen genieten van het mooie Lutterzand. 
Daar kwam je Jens, zoals hij door iedereen werd 
genoemd al fietsend door het mulle zand, ge
regeld tegen. Er werd dan een praatje gemaakt 
zodat hij weer goed op de hoogte was. Hij hield 
van herinneringen ophalen en een sigaar en bor
reltje op z'n tijd. 
Tot het einde toe heeft hij altijd grote belangstel
ling getoond voor de boerderij, het bedrijf dat 
door z'n kleinzoon Jan wordt voortgezet. 
Nu hij is heengegaan bidden wij dat Jens Ro
link, die zijn hele leven op God heeft vertrouwd, 
nu samen met z'n dierbare echtgenote bij Hem 
thuis mag zijn en mag rusten in Vrede. 

Wij danken U allen voor uw medeleven en be
langstelling na het overlijden van onze vader, 
schoonvader en opa. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 

De Lutte, juni 1996. 


