
Dankbaar blij ven wij gedenken 

.,. GERARDUS ANTONIUS ROLINK 
echtgenoot van 

Johanna Cornelia Oude Elferi nk 
Geboren 25 februari 1913 te Losser (Beuningen), over
leden tengevo lge van een trag isch ongeval 10 juli 
197 3 te Denekamp, waar zijn lichaam op ' t r.k. kerk-

hof ter ruste is ge legd . 

Plotseling gi ng hij va n ons heen, hij dien wij li efhad
den om zijn in nemende eenvoud en hartelijke goed
heid . Zo jong nog 1 "Maa r vroeg vole ind igd heef t hij 
ve le jaren bereikt , wan t zijn ziel was de Heer welge
va lli g" . De ta ak wa artoe God hem rie p, heeft hij ge
weten svol vo lbracht : voor zijn zorgzame echtgenote 
een liefd evo lle levensgezel , die het zich tot pl icht 
rekende haar gelukkig te maken, - voor zijn zoon een 
goede va der, die door zij n eigen gedrag ingen leerde 
hoe men een goed mens en christen kan zijn, - voo r 
ve len een meelevende vri end en helpende medemens. 
Zij n leven wa s een moo i leven: goedheid werd be
antwoord met waard ering en wederl iefd e; zij n werk 
gaf hem voldoening; Gods mooie schepp ing bracht 
hem veel vreugde. Wat zou het prachtig geweest zijn 
indien hij van all es langer had mogen genieten. 
Waarom moest hij zo vroeg heengaan ? Wij kunn en 
er geen afd oend antwoord op geven. Maar we l weten 
wij , dat Gij, God , grote r zijt dan ons verstand en ons 
hart. Gij weet all es en bent goed. Wij blijven ge loven 
in Uw liefde voor hem en voor ons. Degene, die Gij 
uit li efde hebt geschapen en met liefde hebt bege leid, 
sluit Gij nu nier voorgoed va n Uw liefd e ui t. Hij was 
een va n de Uwen , hij heeft zijn best gedaan in het 
gewone leven van alledag gestalte te geven aan he t 
nieuw e gebod van Uw Zoon : U en de medemens 
lief te heb ben. Wij vertrouwen dat hij va n nu af vei 
li g opgenomen in Uw v"d erhuis deelt in de heerlij k
heid van Uw verrezen zoon, en daa r steed s onze na
men zal noemen . In ons leven zal hij ook steeds een 
plaats blij ven innemen : voor li efde besta at geen af-

stand. Sa men met hem zull en wij moed ig verder gaan 
want ons leven heeft nog zovee l betekenis voor ons 
en anderen, dankbaar ook dar God ons in va der al die 
goedheid heeft bewezen en tenslotte in het vas te ver
trou wen op een blij weerzi en bij God . 

J. Benneker - Koster - Deneka mp 

Voor uw dee lneming , ondervonden na het 
overlijden van onze beminde echtgenoot 
en vader, bt>t uigen wij u onze hartelijke 
dank. 

Familie Rolink 
Deneka mp, ju li 1973 
W ilhelminastraat 26 


