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Dankbare herinnering aan 

RUDOLFUS BERNHARDUS 
HENDRIKUS ALINK 

echtgenoot van 
EMMA MARIA JOSEPHINE WEHAGE 

HIJ is geboren te Enschede op 
23 februari 1898. Hij overleed, nog 

voorzien van de H. Ziekenzalving, op 
91-jarlge leeftijd in Enschede, op 

9 december 1989. 

We deden hem uitgeleide na de 
uitvaartmis in de St.Jacobuskerk op 

13 december d.a.v. en legden hem te 
ruste op de Westerbegraafplaats. 

Vader kreeg een goede vakopleiding. 
Maar zijn interesses gingen duidelijk 
verder. Hij las veel en maakte zich 
door zelf-studie veel eigen. 
Samen met moeder, was hij erg zorg
zaam voor ons gezin. Voor zichzelf 
had hij niet veel nodig. Hij zong graag 
en dat bepaalde mede de efeer. 
Ook hield hiJ veel van de natuur en 
had hij een diepe eerbied voor het 
leven. 

Maar hij had ook duidelijk zijn princi
pes: eerlijkheld In je spreken en han
delen ; verantwoordelijk willen zijn 

voor je eigen doen en laten, en tole
rantie naar andersdenkende mensen 
toe. Hij deed er alles aan dat wij een 
goede opleiding kregen en wilde dat 
we .. goed terecht" kwamen. 
De zaak had de naam, dat je er alles 
kon krijgen. Maar ook dat het er ge
woon gezellig was. Hij hield van om
gaan-met-mensen en kruidde zijn ge
sprekken met veel humor. 
Zijn geloof was diep-verankerd. 
Dat had hij van thuis meegekreg!n. 
Hij is dan ook altijd een zeer meele
vende Jacobusparochiaan geweest en 
de kerk heeft hij gesierd met het werk 
van zijn handen. 
Vertrouwend op God is vader rustig 
ingeslapen. - Een paar dagen voor z"n 
overlijden zong hiJ nog en zei hij van 
het Wees Gegroet: Dat is een lied, 
een gebed voor jullie allemaal. 
Zo willen we hem ook blijven geden
ken. 

ONZE VADER • WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor uw blijken 
van deelneming na het overlijden en 
de Uitvaart van mijn lieve man en on
ze fijne vader, opa en overgroot
vader. 

E. M. J. Alink-Wehage, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


