
blijvende herinnering aan 

BERNARDUS HERMANUS ROELINK 
geboren te Buurse 23 aug. 1943, genoot hij altijd een 
goede gezondheid tot 28 april IY65 toen hij meer dood 
dan levend in Enschede aangekomen, nog voorzien 
is van de "H. Zalving·• der zieken .•. Op hetzelfde 
ogenblik is hij al gestorven; en 3 mei d.o.v. begra

• 51 yen op het r.-k . kerkhof t,e Buur~.~
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Bij dit overlijden worden wij weer geconfronteerd 
met de moeilijk te bea11twoorde11 vraag, Waarom 
moest h~m ctit overkomen? Op ons natuurlijk weten 
afgaand, kunnen wij niets anders doen dan ; ,,zwijgen" 
of stamelen "ik weet 't 11iet". 

Gaan wij bij de opeubaring te rade, dan zien we in 
4 t gesprek van de verrezen lfeer met de leerlingen 
van Em111aiis op de door hem gestelde vraag: ,, \Vat 
bespreekt gij zo druk mei elkaar onderweg? deze 
verdrietig blijve11 slaa11, en een van hen, die Kléofas 
heette, gaf Hem te11 antwoord, Zijt Gij dan vreemde
ling in Jeruzalem, dat Gij alleen1 niet weet, wat daar 
dezer dage11 geheurtl is? Hij zei hu11 : Wat da11? Ze 
zeiden Hem, Het betreft Jezus va11 Nazareth, die een 
profeet was, machtig in we1k en in woord, voor God 
en 't gehele volk, en di,en onze -0pperprieste1s en 
ove,sten ter dood hebben overgeleverd en gekruisigd . 

Wij zelf hadden gehoopt, dat tfij het was die lsraêl 
zou verlossen I maar met dat al is het nu reeds de 
derde dag, sinds dat alles gebeurd is". 

Wel zijn er enige hoopgevende geruchten, enige 
vrouwen die bij ons hehoren , hebben ons zelf doen 
ontstellen ... Ze zegge11 dal ze een verschij11ing van 
engelen hebben gehad, die zeiden, dat Hij leeft .. , 

Daarop hebben euigen van 011s dil hericht geco11tro• 
leerd en hehhen alles bevonden, zoals de vrouwen 
het hadde11 vertelcf, maar He111zelf hehben ze niet 
geiie11. Nu sprak Hij tot hen, 0 onverstandigen en 
!ragen va11 hart, dat gij niet heter gelooft, aan al wat 
de profeten hebben gezeg,!, Moest de Christ11s dit 
al1es niet lijden en zo zijn glorie binnengaan? 
Vinden we hier misschien de oplossing? 
God laat 't lijden toe: de graankorrel in de aarde 
gezaaid, sterft, maar stervend brengt hij nieuw leven 
voort. En welk een leven? 

Bennie, moge dit leven, reeds je deel zijn, tot troost 
voor 011s allen die je van nu af voorlopig moeten 
missen: Vader en moeder, broers en zusjes, je aan
staande en verdere familie, vrienden en kennissen. 
Vaarwel tot ziens, wanneer ook 011s uur ~ekomen is. 


