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In dankbare herinnering aan: 

HENDRIKA EVARISTA ROLINK 
weduwe van 

HENDRIKUS GROB 

Geboren te Klazienaveen op 26 oktober 1916 
en overleden op 23 april 1986 te Gendringen . 
Wij hebben haar op 26 april 1986 begraven 
op het R.K. kerkhof te Gendringen . 

Rust nu maar uit 
je hebt de strijd gestreden 
je hebt het als moedig vrouw gedaan 
wie kan begrijpen 
wat je hebt geleden 
wie kan het voelen 
wat je hebt doorstaan. 
Rust nu maar uit. 

Mama was een sterke zelfstandige vrouw die 
jaren lang naast haar gezin nog een baan 
had. In die periode heeft ze ook .papa ver
zorgd die lang ziek thuis was. Ze heeft 
veel en hard gewe,rkt, o.a. om te zorgen 
dat de ki nde-ren verder konden leren. De 
laatste 10 jaar heeft ze meer tijd voor zich
zelf gehad. 
Ze g.ing ,regelmatig op re is; met haar doch
ters, haar zusters en met vriendinnen. 
Dingen waar ze vroeger niet aan toe kwam . 
Ook binnen verenig,ingen was ze aktief, de 
welfare, de bejaardengym , de soos en de 
zang. 
Kinderen en kle inki nderen kwamep vaak bij 
haar op bezoek. Van di t alles kon ze echt 
genieten, maar dit heeft niet laeger meer 
zo mogen zijn. 

Ze was zelf nooit ziek en daar was ze erg 
trots op. 
In augustus kreeg ze echter het nare be
richt. .,Voor de eerste keer in mijn leven 
ben ik bij een specialist geweest en dat is 
tevens de laatste keer" zei ze zelf. 
De ziekte heeft ze moed ig "gedragen ". Ze 
klaagde nooit, ze wilde niemand tot last 
zijn en steunde ons nog meer, dan wij haar. 
Sterk, moed,ig en trots tot aan de laatste 
dag . Dit kenmerkt haar gedurende haar hele 
leven . 
We zullen je missen mama, vooral je steun , 
je t-rots en je kracht. 

Voor uw belangstelling en vele blijken van 
medeleven ondervonden tijdens haar ziekte 
en na haar overlijden zeggen wij U dank. 

Fami l ie Grob 


