
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



t 
Dankbaar gedenken wij 

Hendrikus Gerardus Roelink 
echtgenoot van 

Johanna Gezina Schollen 

Hij werd geboren te Overdinkel op 8 augustus 

1931 en overleed, gesterkt door de Sakramenten 
der Zieken, op Witte Donderdag, 27 maart 1986 
te Hengelo ov. Biddend hebben we afscheid van 
hem genomen in de H. Hartkerk op 1 april 
d.o.v. en hem daarna te ruste gelegd op het 

r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

Steeds opnieuw ervaren wij in ons leven de 
waarheid van het Schriftwoord: .,Weest bereid, 
want de dood komt als een dief in de nacht". 
Hoewel vader al jaren een gebrekkige gezond
heid had en hij meerdere keren krisissituaties 
heeft moeten doormaken, kwam zijn heengaan 
toch nog onverwacht en te vroeg , naar mense
lijke verwachtingen. Gedurende de 54 jaren, die 
hem gegeven zijn, heeft hij i ntens geleefd, aller
eerst voor zijn vrouw en kinderen , maar daar
naast ook voor zeer vele anderen, die nooit 
vergeefs een beroep op hem deden. 

Met een onverwoestbaar optimisme wist hij 
steeds weer de goede en hoopvol Ie kanten van 
·het leven in zichzelf en anderen te zien 

én te waarderen. Deze positi°eve fevensfnstelii ng 
berustte voornamel ijk op zijn diep geloof en 
sterk Godsvertrouwen. Op de vroege ochtend 
van zijn laatste Witte Donderdag werd hij nog 
sterker met Christus verbonden, omdat we 
mogen vertrouwen dat hij nu voorgoed mag 
delen in de heerlijkheid van de verrezen Heer. 

Het is zeer moei lijk om zo'n man, vader en 
opa te moeten missen. Niettemin hopen we in 
zijn geest met vertrouwen de toekomst tege
moet te gaan, bedroefd, maar tegelijk dankbaar 

voor zijn liefde en zorg. 

Rust in vrede! 

Voor uw b lijken van deelneming zeggen wij U 

hartelijk dank. 

Hengelo ov, april 1986 
G. Breitnerstraat 12 

J. G. Roelink-Scholten 
kinderen en kleinkind 
J. Scholten-Boomkamp 


