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In dankbare herinnering aan 

GEERT HARM ROLINK 
echtgenoot van 
Lena Maria Plas 

Geboren te Klazienaveen 14 januari 1922 en 
na ges,terkt te zijn door het Sacrament van 
de Ziek,en, overleden op zondag 6 decem
ber 1981 te Groningen 
De plechtige Uitvaartmis hebben we ,gevierd 
op donderdag 10 december, waarna wij zijn 
lichaam te ruste hebben gelegd op het RK, 
kerkhof te Erica. 

In de stilte van de avond e·ind'igde het leven 
van deze man en vader in de dood·, die voor 
hem bevrijding , verlossing bracht. 
Een uitgeteerd , dodelijk vermoeid lichaam 
werd uit handen gegeven . De lijdensweg was 
ten einde; het was volbracht . 
In alle rust heeft hij van het leven afstand 
kunnen doen. Omringd door hen, die hem 
dierbaar waren, brak het leven af om in een 
geheel nieuw leven binnen te kunnen gaan. 
Nu rust hij bij zijn God en Vader, die hij 
meer dan 50 jaar als koorzanger eer bracht 
met zijn mooie stem. 
Geer,t was een trouwe zanger, die aanwezig 
was als het maar enigszins mogel ijk was . 
Wij zijn hem daar erg dankbaar voor. 
De overledene hebben we gek,end als een 
bescheiden , wat gesloten, stille man. Hij 
wilde niet graag over zichze lf praten. Wat 

er allemaal in hem omg,ing verborg hij lie
ver om vooral niemand tot last te zijn. 
Het moet voor hem en voor zijn vrouw een 
zware klap geweest zijn toen zij een jaar 
geleden het bericht ontvingen dat een on
geneselijke kwaal zijn lichaam had aange
tast. Di,t bracht voor hen een totale omwen
teling mee me,t diep ingrijpende gevolgen. 
Nu brak een tijd aan van onzekerheid, span
ning, veel ongemak en lijden. Geestelijk 
,en lichamelii'k lijden hebben elkaar afge
wisseld . Zowe l vader als moeder hebben sa
men dit alles proberen te aanvaarden, hoe 
moeil ij k dit misschien van tijd tot t ijd ook 
geweest moge zijn. 
We kunnen nie.t indenken dat dit proces van 
loutering voor niets is geweest. God laat 
geen gebeurtenissen toe, die van geen enke
le betekenis zijn ook al kunnen wij door on
ze beperkte vermogens de zin ervan soms 
helemaal niet ontdekken. 
Met het heengaan van deze mens is een 
goede echtgenoot en vader uit ons midden 
weggeva l len. Het is daarom begrijpelijk dat 
er een leegte va lt, die als pijn ervaren kan 
worden . Wij danken vader voor de wijze 
waarop hij zijn levensopdracht ,heeft vervuld. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en overlijden van vader en 
opa. 

Familie Rolink. 

Erica, december 1981 . 


