
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



t 
Dankbare herinnering aan 

Everardus Johannes Rolink 

Evert 
Evert werd geboren 31 oktober 1932 te Klazienaveen. 
Hij is overleden 19 mei 1999 in Erica. Wij hebben 
dinsdag 25 mei 1999 na een plechtige viering ten 
afscheid zijn lichaam te rusten gelegd op de R.K. 
begraafplaats. 

Evert kwam uit een gezin met 9 kinderen, waarvan hij 
de op één na jongste was . Hij trouwde op 16 novem_ber 
1957 met Lenie Blaauw. Uit dit huwelijk werden dne 
kinderen geboren. Lia, Johan en Ellis. 
De beste jaren van zijn leven heeft Evert aan zijn gezin 
en de AKZO gegeven , waarbij zijn inzet altijd honderd 
procent was. Hij gaf zich met veel plezier. Evert _was 
een rustige, bescheiden man, zonder kapsones . H1J trad 
niet graag op de voorgrond, maar was, waar nodig , 
behulpzaam en actief. 
Evert was geen lid van het koor; hij was het koor. 
Gedurende 4 7 jaar zong hij met veel plezier in het 
kerkkoor. Vooral het gregoriaans had zijn voorkeur, 
waarvoor hij de laatste jaren als dirigent optrad. Lange 
tijd was hij als jeugdleider bij het voetbal betrokken, .. 
maar ook als omroeper. Als gewoon supponer stond h1J 
ook zijn mannetje. 

De laatste jaren waren zijn grootste hobby's: biljarten 
en koffiedrinken met de buren en zijn tuin. 
Ondanks zijn gesloten karakter konden zijn kinderen 
altijd bij hem terecht, alhoewel hij het heel moeilijk 
vond als je heel open en direct was. Met emoties 
omgaan lag hem niet zo. Soms was hij ook niet zo 
gemakkelijk. Dan luisterde hij wel, maar als een echte 
Rolink had hij dan zijn eigen-wijsheid. Als een echte 
opa had hij niet alleen belangstelling voor zijn 
kleinkinderen. Hij leefde met hen mee en was trots op 
zijn twee kleinzoons en twee kleindochters. Hij had zo 
graag de geboorte van zijn vijfde kleinkind mee willen 
maken. 
Vijf jaar geleden werd leukemie bij hem geconstateerd 
"Praat er maar niet over, want dan kijken ze allemaal 
zo raar naar je." Die emotie kon hij niet aan. 
Toch kwam hij 16 april 1999 persoonlijk aan zijn 
kinderen vertellen, dat de doktoren hem hadden 
opgegeven. Een maand lang heeft hij samen met zijn 
gezin vele goede gesprekken gevoerd en hebben ze zo 
afscheid kunnen nemen. 
Hemelvaansdag 1999 is hij nog erelid geworden van 
sponclub Erica. 
Lenie, kinderen, treur niet om mij. Wij leven in goede 
harmonie. 
Pa, we zargen goed voor mo en danken jou, voor alles 
wat je ons hebt gegeven. 

Voor uw belangstelling, meeleven en gebed willen wij 
u hartelijk bedanken. 

Moeder, kinderen en kleinkinderen 

Erica , 25 mei 1999 


