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Dankbaar gedenken wij 

Bernardus Albertus Oude Roelink 

weduwnaar van 

Wilhelmina Geertruida Koehorst 

Hij werd op 30 januari 1906 geboren in Zuid Berg
huizen gem. Losser. Tijdig voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken is vader op donderdag 20 
januari 2000 thuis in zijn eigen omgeving overleden. 
Op 25 januari hebben wij afscheid van hem geno
men tijdens de gezongen Eucharistieviering in de 
Parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming en 
hem ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats 
te Oldenzaal. 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 
zijn ogen hebben ons tot 't laatst gezocht. 

Wat ons rest zijn herinneringen. 

Samen met moeder heeft hij een leven van hard wer
ken achter de rug. Werken was zijn hobby. Hij werkte 
tot ver na zijn pensioen. Ook daarna was stil zitten 
er voor hem niet bij. 

De natuur was zijn grote liefde. Hij werkte graag in 
de tuin en de postduiven waren z'n lust en z'n leven. 

Zijn interesses waren breed maar de meeste aandacht 
ging naar de zorg voor zijn gezin, en later ook voor 
zijn klein- en achterkleinkinderen. Hij bad elke avond 
en morgen voor ze. 

Mede dankzij de operatie aan de ogen van vorig jaar 
kon hij in goede gezondheid genieten van de vele 
soorten sport op de T.V. vooral voetbal, boksen en 
schaatsen waren favoriet. 

Tot het laatste moment heeft hij in huis kunnen 
genieten van de goede zorg van Betsie, zijn steun en 
toeverlaat, menig maal gingen ze samen een eind 
rond rijden om van de mooie omgeving te genieten. 

Vanuit de vertrouwde stoel in de kamer kon hij genie
ten van wat er buiten gebeurde. Hij wist precies wie 
er op welke tijd langs kwam, er werd dan ook gere
geld gezwaaid naar de vele bekenden. Maar nu is er 
"niemand meer om naar te zwaaien". 

Voor u blijk van medeleven, ondervonden na het over
lijden van vader en opa, zeggen wij u onze welge
meende dank. 

Kinderen 
klein- en achterkleinkinderen 

Oldenzaal, januari 2000 


