


In dankoare henn• &n'lÇ aa" 

Pastor G.H.B.M. Alink 

Em. Pastoor van ae parocn•e 
Onze Laeve Vrouw var, de He•hge Rozankars te Glanert>rug 

Ge•ard Allnk werd geboren op 16 apnl1937 te Enschede 
Geroepen tot hel pnesterambt volgde hiJ het voorb.,.,ld van patar 
Warentried van Straaten en ging werken onder de Duitse 
vluchtelingen •n de doaspora van het bisdom Hddeshe1m Eerst als 
kapelaan 1n Wolfsburg en later als pastoor 1n Celle-VonNerk. H1er 
werd onder Zijn bezaaiende le1d1ng een kerk gebouwd. Er ontstond 
een bloeiende paroch1e waar h1j zeer geliefd .... as t!n ge ... -aardeE'rd 
werd Vooral met de Jeugd had h•J een goede band Oncmghead 
:ussen het bosdom en de parochianen ove• een O\erplaats•ng was 
de reden waardoor pastorAlink besloot Outsland te ve(laten en 
terug te lieren naar Nederland, hoezeer het hem ook speet om ZIJn 
rnensen achter te laten De grote waardenog bi•Jkt nog altoJd Uil de 
vele contacten met ZIJn vroegere paroch1aner. 
Terug 1n Nederland wilde hij graag naar een paroch•e an Twente. 
Docr het bisdom Utrecht werd hij benoemd al« pastoor van onze 
p.arochie H1erdoor kwam h•j dicht bij ZIJn •eeds bejaarde moeder te 
wonen. Op 27 september 1987 werd pastor Allnk door de deken 
ge'1nstalleerd als pastoor van Glanerbrug Een pastone met veel 
achterstallig onderhoud maakte het wonen in het begon moeoiiJk. 
Gelukkig kon de pastor altijd een beroep doen op de zusters 
Franciscanessen. d•e hem met raad en daad bijstonden 
Veellater het de pastor z1ch ontvallen, dat de steun van de zusters 
hem door de moeoliJke beginJaren heeft geholpen. 
Na deze penode van gewenrung begon de pastor zich thuis te 
voelen en vond dat de kerk toe was aan een grote opknapbeurt 
Met hulp van veten WISt hiJ het benodigde geld biJ6Cn te brengen en 
kon de renovatae starten. Tal van parochaanen haalpen waar dat 
mogelijk was. Na ongeveer een Jaar hard werken. was het karwel 
geklaard en op 18 september 1994 werd de kerk door kard•naal 
S•monili opnaeuw Ingewijd . In het mooie jub•leumboek staat deze 
hele operabe uotgebre1d beschreven. 
Naast dit prachtige werk heeft pastor Allnk gezorgd voor een goede 
organ1sabe van de parochae Hij wist vele jOngeren te mobveren 
actief te zijn binnen de parochie. 

Een grote groep misdienaaf'll en acoheten. lektoren, de d•vef'lle 
koren. collectanten kerkschoonmaakploeg. Nerkgroepe'1 en 
ko~;tenJ wis~ hiJ btjee:J te brengen Dacn heeft onze paroehoe nu nog 
albJd pro'ijt van H•J ~erzUimde dan oo~. 00041 om aan het etnd van 
een v1enng deze me'lsen te bedanken 
In februan 2003. enke'e maanden voordat de parochie ~00 1aar 
werd , lo.ooc!Jgde hiJ ZlJO vertrek aan N•et alleen het bere•iten van de 
pensiOengerec.,t•gde !eefujd en een aflatende gezondheid, maar 
ook de ontvllklo.ehngen en grote verandenngen bmnen de l<erk 
dwongen hem ertoe ZJjO taak als pastoor neer te leggen 

Zeker IS dat d1t besluit hem zeer zwaar IS gevallen. In zijn laatste 
bericht in de parochiekrant schriJft hij. 
"Het afscheid van u valt mij met gemakkelijk. Daarvoor zijn we te 
lang samen met elkaar opgetrokken in goede en slechte tijden 
Tot slot zou 1k u Willen vragen om de pastores van het 
samenwerlCings•erband met open armen te ontvangen en n001t te 
1/ergeten dr~t verandenngen oo« meuwe kansen en perspectieven 
kunnen betekenen 
Graeg wens ik u allen heel veel goeds. hHI biJZOnder de mensen 
dre hel moetliJk !lebbe" en moge God u zegenen~ 

Deze 1aats•e woorden gebruilde h•J veet als afslu•llng van Zljn 
boelende preken Al\oJd aandacht voor mensen met problemen 
waarvoor h•j veel begnp had Na ZIJn pensionering kwam hiJ nog 
graag naar Glanerbrug. HiJ voelde Zich hier thUis. 
Onverwacht kwam dan ook de mededehng dat hiJ emst1g z•ek was 
Voor een operatie ging hij naar de umvef'll•le•tskhniek van Hannover 
en de verdere behandeling zou 10 Celle plaatsvinden 
Hij WISt ZICh h•er verzekerd van goede nazorg en opvang door Zijn 
huisgenote mevrouw Steinke en vele vrienden Hier werd hij met 
veelliefde en zorg omringd. Hij voelde zich deel van de fam1lie 
Maar het g1ng plotseling andef'll De ziekte sloeg hard toe en bleek 
veel ernstiger dan aanvankelijk gedacht Z1jn condille gmg snel 
achteru•t en verdere behandeling mocht met baten. 
Op d1nsdag 21 augustus is pastor Ailnk 10 het bijZijn van Zijn 
vrienden 1n het ZJekenhuis van Celle overleden. 

In Hn plectmge Eucnanstiev•enng hebben we afsche•d genomen 
en hem te ruste gelegd b•j de poestergraven op het parochiele 
kerkhof te Glanerbrug. 
Met hem •s voor onze Du1tse vrienden en voor onze parochie een 
geweidoge pastor heengegaan 

Dat hij mag rusten m vrede. 


