


Een de I iefdevol Ie herinnering aan 

t Erik Hollink 
echtgenoot van 

Elvira Hollink - Sogtocn 

* 2 oktober 1960 t 17 augustus 2008 

Erik is op 2 oktober 1960 geboren in 
Haaksbergen. Hij groeide op in een gezin samen 
met z ijn twee zussen en drie broers . Op 8 
september 1989 trouwde hij met Elvira . Samen 
kregen zij twee dochters ; Marlie en Linsy. 
Erik was lief, zorgzaam en trots op zijn drie 
meisjes Hij was een echt familiemens. Dertig jaar 
was hij werkzaam als timmerman in de bouw. Door 
dit werk kwam hij ook heel veel mensen tegen en 
had hier door ook een grote mensen kennis. 
Jarenlang is hij spe lend lid van de Bon-Boys 
geweest, maar door de vele blessures moest hij er 
helaas mee stoppen. Samen met Marlie en Linsy 
ging hij regelmatig naar het eerste van de 
Bon-Boys kijken. 
Hij was trots op zijn kameraden ; samen werken, 
samen lachen, samen uitgaan . 

Erik hield van zijn schapen en Linsy was daarbij 
z ijn hulpje. De laatste vakantie in Texel hadden 
we het nog zo mooi. Volgend jaar wilde hij met 
ons gaan vliegen naar een lekker warm land. 
De laatste zaterdagavond zijn wij met ons vieren 
uit eten geweest. Hij was nog zo blij om de nieuwe 
tra iner van FC Twente daar te mogen spreken. 
Hij bood hem zelfs nog een 'pilsje ' aan. 
Zondag 17 augustus 2008 moest hij plotseling 
van ons weggaan. De laatste woorden die wij van 
hem hoorden waren; "Marlie, veel plez ier bij Han". 

Erik, je blijft onze kanjer! 

Na de uitvaartviering op 22 augustus in de 
parochiekerk van de H.H. Bonifatius en Gezellen 
in Haaksbergen, hebben wij voorgoed afscheid van 
Erik genomen in het crematorium te Usse lo . 

Dank u wel voor uw steun en medeleven na het 
plotseling overlijden van mijn li eve man en papa. 

Elvira, Marlie en Linsy 


