
Ter dankbare herinnering aan 
HENDRIKUS JOHANNES HOLLINK 

echtgenoot van 
Alberta Geertruida Johanna Maria Bauman. 

Hij werd geboren te Lonneker op 6 sept. 1913. 
Voorzien van het Sacrament van de zieken 
overleed hij op 21 juni 1985. 
Na een Eucharistieviering in de St. Egbertus
kerk uit dankbaarheid voor alles wat hij voor 
ons betekend heeft, hebben wij hem op 25 
juni 1985 begeleid op zijn laatste tocht naar 
het crematorium te Usselo. 
Wij zullen vader in herinnering houden als 
een goede en eenvoudige man. Hij was een 
lieve echtgenoot en een zorgzame vader 
voor de kinderen en kleinkinderen. Hij was 
een man van weinig woorden , maar met een 
hart van goud. 
Zijn genegenheid en liefde kon hij moeilijk in 
woorden uitdrukken; onverwachte verras
singen gaven er echter wel blijk van. De 
laatste jaren genoot hij van het stil samenzijn 
met moeder, luisterend naar muziek, de krant 
lezend, af en toe een spelletje. 
Zolang zijn gezondheid het toeliet heeft hij 
gewerkt. Op vakantie in het buitenland kon hij 
mooi stuc-werk in oude kerken met bewon
dering bekijken. Hij waardeerde vakman
schap. 
In de vrije natuur heeft vader de meeste aflei
ding gevonden. Hij hield van fietsen langs 
's Heren wegen. Het liefst stippelde hij zijn ei
gen weg uit. Het waren meestal weggetjes 
achterlangs. Daar kun je het meest genieten 
van de bossen, de bloemen, de vogels. Hij 

heeft met moeder, en vroeger ook met de kin
deren, heel wat fietskilometers afgelegd. 
Naast de natuur was het voetbal vanouds zijn 
grote hobby. Hij genoot ervan. Voetbal was 
het enige waar deze rustige man zich druk 
om kon maken. 
Zijn rustige en bescheiden omgang met men
sen heeft velen goed gedaan. Hij was een 
hartelijk mens die in ons hart veel herinne
ringen nalaat. 
Als gelovige mens heeft vader zich aan God 
durven toevertrouwen. Hij heeft God vaak ge
dankt om de wonderwerken van de natuur. 
Hij heeft geloofd en gebeden binnen de ge
meenschap van de kerk . 
Aan zijn geloof kunnen wij ons vasthouden en 
ons sterken. God die hem het leven gegeven 
heeft, zal zijn leven voltooien in eeuwig
durend geluk. 
Moge de Heer Jezus Die de geneesheer van 
de zieken is, Henk Hollink binnenvoeren in 
het land van vrede en rust. 
Voor uw blijken van meeleven bij de ziekte en 
na 'het overlijden van onze lieve man, vader 
en opa, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

juni 1985 

Mevr. A.G. J. M. Hollink-Bauman, 
kinderen en kleinkinderen. 

Brederostraat 22 
7606 CR Almelo. 
Herinnering: 
Wáár je ook bent, ik zou 't niet weten, 
niet in tijd of afstand meten, 
ik heb je bij me, diep in mij, 
daarom ben je zó dichtbij. Toon Hermans. 


