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In liefdevolle herinnering aan 

Truus Rolink - Lokotte 

echtgenote van 

Johan Rolink 

Truus werd op 9 december 1928 geboren aan de Postweg, waar zij 
samen met haar 4 zussen opgroeide. Na de lagere school bezocht ze de 
huishoudschool in Oldenzaal om vervolgens aan de slag te gaan in de 
textiel bij de KLM-vestiging in Lonneker. 
Na haar huwelijk met Johan Rolink op 7 februari 1956 bleef ze wonen in 
het ouder1ijk huis. Hier had zij de handen meer dan vol aan het werk op de 
boerderij . 
Op 1 O juni 1957 werd Gerard geboren, een gebeunenis die er voor zorgde 
dat het geluk van de trotse ouders compleet was. Ook het huwelijk van 
Gerard en Josefien was voor haar een onvergetelijke gebeurtenis. 
Tot voor 18 jaar zette ze zich met hart en ziel in voor haar gezin en de 
boerderij. maar na een ingrijpende hartoperatie in Nieuwegein moest ze 
noodgedwongen wat rustiger aandoen. Dat viel eerst niet mee en het was 
dan ook goed dat ze toch weer voor een groot deel herstelde om ook in de 
laatste fase van haar leven het beste ervan te maken. 
Helaas is haar zwakke plek haar fataal geworden en dat ging zo onverwacht 
dat we plotseling afscheid van haar hebben moeten nemen op 4 mei 2009. 
Het leven van Truus stond in het teken van dienstbaarheid. Dit kwam vooral 
tot uiting in de grote inzet op de boerderij en binnen haar gezin. Niets was 

haar teveel en zij twijfelde geen moment als het ging om de zorg voor haar 
ouders. Tot op hoge leeftijd heeft zij haar vader en moeder verzorgd, zodat 
deze in hun vertrouwde omgeving afscheid konden nemen. Diezelfde zorg 
bood zij ook aan haar man Johan, die vanwege afnemende gezondheid 
bedlegerig werd en voor een groot deel afhankelijk van Truus was. Alles 
heeft ze eraan gedaan om Johan te verzorgen en te begeleiden, zichzelf 
daarbij volledig wegcijferend. 
Niet zeuren was haar devies; nooit vragend, nooit klagend heeft ze zich 
tot het laatst toe ingezet voor haar naasten. 
Truus was ook een gezelligheidsmens. iedereen was welkom in huize 
Rolink; het was vaak de zoete inval, waarbij Truus altijd de gangmaker 
was. Dat uitte zich vooral in de verjaardagspartijtjes en de feestjes, die 
in familiekring werden gevierd. Ook de nazit na afloop van een jachtdag 
was voor Truus altijd een fantastische belevenis; wat heeft ze ervan ge
noten om de grote hobby van haar man te mogen combineren met het 
genieten van de natuur en het samenzijn met mensen als afsluiting van 
zo'n prachtige dag. 
En dan niet te vergeten de vele kaartavonden, waarbij ze zich nooit 
onbetuigd liet. Integendeel; de tegenstanders wisten vooraf dat ze zich 
schrap moesten zetten als Truus weer eens meespeelde. Menig keer kon 
zij dan ook met gepaste trots huiswaarts keren met een prachtige prijs en 
dan kon ze intens genieten. Genieten deed zo ook van Tom en Mark, haar 
kleinkinderen, die alles voor haar betekenden. Ze zorgde er altijd voor dat 
de jongens welkom waren en dat droeg ertoe bij dat er een hechte band 
ontstond tussen ma en de jongens. 
Wat heeft ze samen met haar gezin en vrienden nog genoten van haar 
80e verjaardag op 9 december 2008, waarbij ze vol trots in het middelpunt 
van de belangstelling stond. Helaas is er deze week een abrupt einde 
gekomen aan dit arbeidzame leven van een vrouw, die er alles aan 
deed om het voor de mensen om haar heen zo fijn mogelijk te maken. 
Truus, moeder en oma wij willen je bedanken voor alles wat je voor ons 
betekende en wensen jou een goede reis in het vertrouwen, dat wij elkaar 
weer zullen zien. 

Voor uw aanwezigheid en belangstelling na het overlijden van mijn vrouw, 
onze moeder en oma willen wij u hartelijk danken. 

Johan Rolink 
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Tom, Mark en Elke 




