


Een blijvende gedachtenis aan 

Antonie Emma Hüls 
weduwe van Cornelis Bemardus Rolink 

Tante Toni 

Zij werd geboren op 7 april 1905 te Bochum (D) 
huwde op 31 juli 1934. Na een kortstondig ziekbed 
is zij overleden op 15 juli 2000 in het verzorgings
huis de Molenkamp te Oldenzaal, voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken. Na de avondwake en de 
uitvaartmis in haar geliefde parochiekerk St. Wil
lehadus hebben we haar lichaam te ruste gelegd op 
het parochiële kerkhof; op 19 juli 2000. 

Onze zus en tante Toni heeft na een arbeidzaam 
leven ook een vredig en rustig leven gehad, waarin 
zich serieuze, prettige en ook droevige gebeurte
nissen elkaar aflosten. Aanvankelijk bouwde zij als 
uiterst bezorgde moeder aan een leuk gezinnetje. 
Alles leek voor de wind te gaan, maar zoals zo 
vaak, plots sloeg het noodlot toe. De wereld schokte 
en de tijd leek stil te gaan staan. Onbegrijpelijk 
waarom God een nog zo jong leven van hun dochter 
Marianne terug nam. Nog vaak heeft ze "och, och, 
och" moeten zeggen als dierbare mensen om haar 
heen wegvielen. 
Godsdienstig als zij was sloeg zij geen eucharistie
viering over. Geen vlucht na tragiek in godsdienst 
wel putte zij er veel kracht uit. Een aantal jaren was 
het haar niet mogelijk de parochiekerk te bezoeken, 

maar daar bracht de tv uitkomst. Het laatste jaar na 
de verhuizing naar de Molenkamp was de kerk weer. 
zo dicht bij haar gekomen, dat zij ieder eucharistie
viering weer bijwoonde. Vooraan op de eerste rij was 
haar plaats, getrouw had zij iets in haar hand, de kerk 
mocht immers niets te kort komen. 
Als een uiterst zelfstandige vrouw wist zij tot zeer 
hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen, voor veel 
mensen onbegrijpelijk. Je hoorde andere mensen dan 
ook altijd zeggen "woont zij nog alleen", maar insi
ders wisten wel met hoeveel hulp dat gerealiseerd kon 
worden. 
Het laatste jaar in de Molenkamp in Oldénzaal heeft 
zij het erg naar haar zin gehad. In haar appartement 
waande zij zich thuis als in Emmer-Compascuum. De 
zusters kregen haar weer actief. De handwerkclub zal 
een vaste klant missen, was het werkje niet af dan 
ging zij op haar kamer verder, bezoek of geen bezoel 
het moest zo vlug mogelijk af. 

Ik kan en wil 
De hoop niet laten varen. 
Ik blijf geloven dat achter de muur een uitzicht is. 
Aan het einde van de tunnel wacht het licht. 

Wij hebben haar uit handen gegeven en in Gods 
handen gelegd. 

Voor uw belangstelling tijdens haar leven en uw 
blijken van medeleven na het overlijden van onze 
lieve zuster en tante zijn wij u erg dankbaar. 

Familie Aukes 


