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Een dankbare herinnering aan 

Antonius Bernardus Oude Alink 
Tonnie 

sinds 20 oktober 1988 weduwnaar van 
Riet Scholten 

H11 werd op 5 februan 1921 geboren te Oldenzaal. 
Op 26 oktober 1998 is hij 1n hel ziekenhuis te Olden
zaal overleden. Na een Eucharistieviering ir de Anto
niuskerk te Oldenzaal hebben wij hem op 30 ok1ober 
begeleid naar de begraafplaats aan. de He~gelose
straat. Daar is zijn laatste rustplaats bij Riet, zijn vrouw 
en onze moeder. 

Voor uw medeleven en belangstelling die wij moch
ten ontvangen na hel overlijden van onze vader en 
opa, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Jan en Monique 
Irma en Ben 
Wout en G11s 

Lieve papa, 

Intens verdrietig zijn wij. nu wij afscheid van jou 
moeten nemen. Wij hadden ie nog graag een lange 
tijd in ons midden gehad. Jij kijk1 terug op een mooi 
leven met goede en slechte momenten. 31 jaar heb 
je lief en leed mei mama gedeeld. Toen zij 10 jaar 
geleden overleed was dal een grote klap voor jou. 
Na een aantal jaren probeerde je er toch weer wat 
van te maken. Je ging je inzetten voor Quick '20. Er 
was immers atb1d wel iets te klussen. Ook de kaart
en kegelclub gaven je heel wat gezellige uurtjes, maar 
als je thuis kwam was je weer alleen. 
Toch bleef je positief, vooral tegenover je kinderen. 
Je wilde dat wi1 verder gingen met ons leven. Dat is 
gelukt, je optimisme heeft daar zeker toe bijgedra
gen. Fijn was het te zien dat je ook genoot van ons 
geluk. Vorig jaar toen je opa werd van Wout en Gijs, 
maar zeker dit jaar nog op 25 april toen Jan eindell1k 
troJwde met Monique. Door je vrolijke, opgeruimde 
karakter en veel gevoel voor humor vonden we bij 
jou de gezelligheid waar 1e zo van hield. 

De afgelopen maanden ben ie zieker geweest dan de 
mensen om je heen m1ssch1en in de gaten hebben 
gehad. Gelukkig is een lang lijden je bespaard ge
bleven. Op een fantastische wijze heb je afscheid van 
ons allen genomen en ben je op een vredige, rustige 
manier ingeslapen. Hopelijk ben je nu bij mama, daar 
waar je zo graag naar toe wilde. Wij zullen je nooit 
vergeten. Bedankt voor alles. Je was voor ons een 
geweldige vader en een heve opa. 


