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Gedenk in uw hart 

Marietje Alink-Bouhuis 

echtgenote van Gerhard Alink 

Zij werd geboren 16 december 1929 te Weerselo. 
Zij overleed thuis te Oldenzaal 3 juli 1995 op de 
leeftijd van 65 jaar. Na de uitvaartviering in de 
Emmausparochie hebben we haar lichaam aan 
de aarde toevertrouwd op de begraafplaats aan 
de Hengelosestraat te Oldenzaal, 7 juli 1995. 

Zij was een best mens, klein van gestalte, maar 
groot in haar persoonlijkheid. Ze kon niet stil zit
ten. Alles moest goed gaan en netjes eruit zien. 
Met al haar krachten zette zij zich in, dat het ons 
goed ging. Secuur en zorgzaam, druk in de weer, 
gastvrij, maar ook speels en vol humor was zij 
een complete vrouw met een mooie uitstraling. 

Tijdens haar leven werd zij best vaak beproefd 
door ziekte en handicaps. Dan wist zij zich altijd 
te handhaven; zij vroeg, bad en zong om moed 
en kracht. En die kracht kreeg ze dan ook om 
haar levenstaak te volbrengen, uit te gaan, te fiet
sen, te wandelen en te blijven zorgen. 

Maar toen kwam de verdrietige tijd dat het niet 
meer ging. Ze wilde er wel voor weglopen, en het 
was een hele strijd haar sterfelijk lichaam te zien 
aftakelen en het lot van de dood onder ogen te 
zien. Hoe moet dat toch? Hoe moet ik afscheid 
nemen? Met deze moeilijke vragen kwamen we 
heel dicht bij elkaar, en de vrede kwam steeds 
meer in haar bestaan. In alle mildheid is zij ten
slotte in haar eigen heel vertrouwde omgeving 
overleden. 

Wij hebben niet alleen bewondering voor Ma 
omwille van haar moed, maar ook zeggen we 
dank aan Pa, die hoe dan ook maar altijd ter zijde 
heeft gestaan, zodat zij niet alleen kon leven, maar 
ook kon sterven. Het is volbracht. 

Goede God 
neem haar op in uw schoot 
genees haar en vertroetel haar. 
Geef haar 
en ons atlemaal 
uw blijvende vrede. 

Wij danken u allen voor uw steun en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn 
vrouw en onze moeder. 

Familie Alink 


