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Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS HENDRIKUS ROLINK 
echtgenoot van 

MARIA ELISABETH BEDDINKHAUS 

Hij werd te Ambt-Hardenberg geboren op 
26 februari 1899. In zijn jonge jaren trok hij 
reeds met vele anderen het veen in. Jaren
lang verdiende hij daar in de omgeving van 
Erica met hard werken zijn dagelijks brood. 
Op 13 februari 1919 trad hij in het huwelijk. 
Van de tien kinderen is er een spoedig na 
de geboorte overleden . Samen met zijn vrouw 
mocht hij zich verheugen over meer dan 55 
jaar ,huwelijksleven, over zijn ne.gen kinderen 
die allen getrouwd zijn, over kleinkinderen 
en achterkleinkinderen . Na het zwoegen tus
sen de turfplaggen volgde voor Toon een 
periode, waarin hij zich verdienstelijk maakte 
in de woningbouw, totdat hij de pensioen
gerechtigde leeftijd bereikte. Maar dit hield 
voor hem allerminst in, dat hij stil ging zitten. 
Hij bleef de werkzame en zorgvolle man en 
vader, die pas ophie ld, toen hij voelde dat 
het niet meer ging . Zonder vertoon leidde 
hij zijn godsdienstig leven, ook al had hij 
soms moeite met de ontwikkelingen van deze 
tijd. Hij was een trouwe zoon van de kerk: 
een goede parochiaan. God heeft hem tot 
Zich geroepen op 3 juli 1975. Na een kort 
verbl ijf in het Scheperziekenhuis te Emmen 
is hij daar nog onverwacht overleden . Zijn 
stoffelijk lichaam hebben wij op 8 juli 1975 
begraven op het katholieke kerkhof van Erica. 
God , van U komt alle leven en alle liefde. 

Wat U ons aan goeds gegeven hebt in Uw 
dienaar Antonius, moge dat blijven voortleven. 
Voor hem zelf vragen wij voor eeuwig thuis 
te mogen zijn bij U en bij allen die ons in 
geloof zijn voorgegaan. Help ons in geloof 
en vrede verder te leven. 

Maria, Moeder van altijddurende bijstand, 
bid voor ons. 

Voo,r de vele blij'ken van medeleven, 
ondervonden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn 1Heve man, onw 
lieve vade,r, groot- en overgrnotvad'er, 
zeggen wij u 'harte,lij1k dank 

Fam. ROLINK 


