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Dankbaar herinneren wij 

Hennie Olde Dubbelink 
echtgenoot van 

Dora Alink 

Hij werd geboren op 19 juli 1915 te Denekamp en 
overleed op 8 augustus 2002, thuis te Denekamp. 
Op 12 augustus hebben we hem voor het laatst in 
ons midden gehad tijdens de viering van de H. 
Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, 
waarna we hem te ruste hebben gelegd op ons 
parochieel kerkhof. 

Al op jonge leeftijd raakte hij vertrouwd met de 
landbouwmechanisatie, dit begon met het beslaan 
van paarden in de smederij achter café "de Kul". 
Hij heeft tot aan zijn pensionering altijd met veel 
liefde en inzet gewerkt voor zijn eigen bedrijf, waar 
div. trekkers en landbouwmachines aan boeren in 
de wijde omgeving werden verkocht en gerepa
reerd . 
Als zodanig maakte hij de hele mechanisatie van 
de landbouw na de oorlog mee. In zijn vrije tijd was 
hij een fanatiek lid en oud-lid van de vrijwillige 
Denekampse Brandweer, zijn belangstelling hier
voor was heel speciaal. 
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In 1947 trouwde hij met Dora Alink en ze kregen 4 
kinderen. Deze maand zouden ze 55 jaar getrouwd 
geweest zijn. Samen met de kinderen genoten ze 
van de jaarlijkse vakantie naar het Sauerland. 
Na zijn pensionering heeft hij nog vele jaren geno
ten samen met mama aan de dr. Hondelinkstraat. 
Ze maakten vaak uitstapjes en veelal naar 
Duitsland. 

Heel goed kon hij het vinden met zijn kinderen. Met 
name zijn kleinkinderen maakten zijn laatste 
levensjaren tot iets moois. 
Op zijn vertrouwde stoel vertelde hij vele verhalen 
van vroeger en over de oorlog. 

Paps was een diepgelovig man met een bijzonde
re verering aan Maria. Mede kwam dit tot uiting 
door de vele bezoeken aan Lourdes en Berlicum. 
De zondagmis om 9 uur met het herenkoor had 
voor hem iets speciaals. 
Moge deze bezoeken, zijn geloofsovertuiging e.n 
het vele bidden hem hebben gebracht naar zI1n 
nieuwe leven. 

We zijn dankbaar dat wij hem zo lang in ons mid
den mochten hebben. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het over
lijden van mijn man, onze papa en onze opa zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Dora Olde Dubbelink · Alink 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 


