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* Erica 26 oktober 1921 
t Emmen 5 oktober 2006 

Onze moeder en oma was de tweede in een gezin van 
9 kinderen. Na de lagere school ging zij in betrekking bij 
verschillende gezinnen. Op zeventien jarige leeftijd ging 
ze naar het R.K. ziekenhuis in Groningen om daar te gaan 
werken en een opleiding te volgen. Bij het uitbreken van 
de oorlog verbleef zij voor een cursus in Tilburg. Zij moest 
vluchten. Via Belg ie kwam zij in Zuid Frankrijk terecht. 
In 1941 kwam zij naar Nederland terug. Zij ging werken bij 
bakker Bernard Moorman, een broer van haar moeder. 
Hier zorgde ze voor het gezin omdat de moeder op jonge 
leeftijd overleed. 
Op 15 januari 1946 trouwde ze met Rieks Rolink. Drie 
kinderen werden aan hun liefde en zorg toevertrouwd: 
Henk, Nellie en Eusta. Vader begon een tuin- en later 
landbouwbedrijf. Het was hard werken. Ook moeder 
heeft vele uren doorgebracht op het land aan de Mosweg 
in Klazienaveen. Vele bieten werden er op 'één' gezet en 
menig boon werd er geplukt. 

In 1969 verhuisden ze naar de Kerkweg. Vader werd 
namelijk uitvaartleider in Erica. Ruim 25 jaren stond zij aan 
de zijde van haar man bij het uitoefenen van zijn werk. 

Zij was een hardwerkende, trotse en zorgzame moeder, 
die haar emoties nogal eens de vrije loop liet gaan. Ze 
hield van kaarten Uokeren), en winkelen. Het bezoeken 
van markten was haar hobby. Telkens wist zij wel iets van 
haar gading te vinden. Toen het huis, in verband met de 
verhuizing naar de Bente, moest worden opgeruimd 
kwamen vele lappen stof en prullaria tevoorschijn. 
In de Bente (beschut wonen) heeft ze maar kort 
gewoond. Op de avond van hun vijf en vijftig jarig 
huwelijk werd ze getroffen door een herseninfarct. Na 
drie maanden ziekenhuis ging ze naar het verpleeghuis 
'De Bleerinck', waar ze liefdevol werd verpleegd. Al snel 
werd ze bedlegerig, door haar dementie gleed ze steeds 
verder af. Mede door haar sterke gestel leefde zij nog ruim 
vijf en een half jaar. In de morgen van 5 oktober heeft ze 
haar lichaam terug gegeven aan de Schepper 
Wij geloven en vertrouwen dat zij nu herenigd mag zijn 
met haar man Rieks en haar veel te vroeg overleden zoon 
Eusta. 

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de 
avondwake op 9 oktober en de gezongen uitvaartviering 
op 10 oktober in de parochiekerk van Erica. Aansluitend 
hebben wij haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op 
het R. K. kerkhof eveneens te Erica. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u hartelijk 
dank 

Kinderen 
Kleinkinderen 
en achterkleinkind 


