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WE ZULLEN HEM NOOIT VERGETEN 

GERHARD ROLINK 
echtgenoot van 
Marie Snoeijink 

Geboren op 16 juni 1929 te Beuningen, 
gecremeerd op woensdag 20 april 1988 
te Usselo. 

De leegte die hij bij ons achterlaat is met 
geen mogelijkheid te beschrijven. Sa
men met ma probeerden ze in alle 
·eenvoud hun 4 zoons op te voeden. Hij 
genoot van alles wat er zich in zijn 
omgeving afspeelde; de kleine dingen, 
de feestjes, de natuur, z'n groentetuin, 
z'n vogels en z'n gezin waar hij zich 
thuis voelde. 
Maar het laatste jaar van z'n leven 
werd het moeilijkste. Een dodelijke 
ziekte sloop in z'n lichaam. In alle open
heid werd er met ons over gesproken. 
De tegenslagen volgden elkaar op. De
pressieve dagen werden afgewisseld 
met opgewekte dagen en elke dag 
weer kon hij vertrouwen op de steun 
van ma. 
"Die 31 mooie jaren, die we samen 
hebben gehad kunnen ze ons niet meer 
afnemen ma", liet hij zich dan wel eens 

ontvallen. ,,Ik zal proberen het bootje 
zo lang mogelijk drijvende te houden", 
vertelde hij aan iedereen die het wilde 
horen. Pa keek uit naar bepaalde ge
beurtenisen; de kerstdagen, de geboor
te van z'n twee kleinkinderen en Pasen. 
We waren met z'n all en op deze zonni
ge dag aanwezig en pa voelde zich 
overgelukkig met ma en de kinderen 
om zich heen. Maar z'n toestand ver
slechterde snel, hij kon het maar niet 
accepteren dat hij zelf helemaal niets 
meer kon doen . ,,Ma, dit wordt mijn 
laatste gang", zei hij toen hij naar het 
ziekenhuis werd gebracht. De laatste 
dagen zijn we dag en nacht bij hem 
gebleven en de allerlaatste nacht heeft 
pa gewacht tot ma, z'n zoons en 
schoondochters bij hem waren geweest 
voordat hij zich overgaf, en op zaterdag 
16 april 1988 om 8.45 uur in de morgen 
is het bootje uiteindelijk toch, te vroeg 
gezonken. 

We willen iedereen bedanken voor de 
steun en het medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van mijn lieve 
man, pa en opa. 

Marie Rolink - Snoeijink 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, april 1988 


