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Dankbaar gedenken wij 

JOHANNES HENDERIKUS ROLINK 
RIEKS 

Echtgenoot van 

Johanna Maria Rolink-Savenije 

Vader is geboren op 13 november 1 91 8 in Klazienaveen. Hij was de 
derde uit een gezin van negen kinderen . Na de lagere school volgde 
hij de tuinbouwschool in Nieuw-Amsterdam. Hij werkte vervolgens 
als knecht bij verschillende tuinders en later in een spijkerfabriek in 
Klazienaveen, die ook een nevenvestiging had in Dieren (Gld.). In de 
oorlog vluchtte hij naar Dieren en werkte hij daar in hetzelfde bedrijf. 
Na de oorlog kreeg hij de kans om een huis te kopen naast de 
ouderlijke woning. 
Op 15 januari 1946 trouwde hij met Marie Savenije . Uit het huwelijk 
werden er drie kinderen geboren: Henk, Nelly en Eusta. Op de ca. 
drie hectare land die bij de woning hoorde kon hij een 
tuinbouwbedrijf beginnen. Vader was een hard werkende man die 
werkte van de vroege morgen tot de duisternis inviel. Het woord 
vakantie kwam niet voor in zijn woordenboek. H,j kreeg de kans om 
zijn bedrijf uit te breiden. Langzamerhand werd er overgeschakeld 
naar de landbouw. In de wintermaanden zat hij niet stil: menig 
vrachtje turf uit het veengebied bracht hij naar mensen. Toen hij 

50 jaar oud was, kreeg hij het verzoek van de RK- begrafenis
vereniging uit Erica om uitvaartleider te worden. Dit werk beviel 
hem zo goed dat hij stukje bij beetje het landbouwbedrijf van de 
hand deed en zich volledig toelegde op het uitvaartwezen. In 1969 
verhuisden vader en moeder naar de Kerkweg in Erica. Ruim 
vijfentwintig jaren heeft vader het werk als uitvaartleider met 
toewijding en zorg uitgeoefend. 
Vader was een nuchter mens. Met emoties omgaan vond hij maar 
moeilijk. Hij toonde maar zelden zijn gevoelens. Hij was een 
buitenmens, eenvoudig, stipt, eigenzinnig en betrokken op alles. Hij 
volgde het nieuws op de voet, vooral het sportnieuws. Hij keek heel 
graag t.v .. Kaarten, jokeren, was zijn passie. 
Toen het huis voor hen te groot werd, verhuisden ze naar het 
beschut wonen in de Bente. 
Het vijftig jarig huwelijk werd uitbundig met de familie gevierd in 
Barger-Oosterveld. Helaas verslechterde de gezondheid van 
moeder. Op de avond van hun vijfenvijftig jarig huwelijk werd 
moede,· getroffen door een herseninfarct. Sindsdien wordt zij 
verpleegd in de Bleerinck. Vader woonde alleen en zelfstandig 
verder in de Bente . Maar ook zijn lichamelijke gesteldheid werd 
geleidelijk aan minder. Tot op het laatst bleef hij echter helder van 
geest. Hij genoot van de aanwezigheid van zijn kinderen en 
kleinkinderen. Zijn krachten namen verder af en op I november 
2003, Allerheiligen , heeft hij zijn lichaam tenuggegeven aan God zijn 
Schepper. 

De uitvaart en begrafenis hebben plaatsgevonden op 6 november in 
Erica. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u hartelijk donk. 

J.M. Rolink-Savenije 
Kinderen en kleinkinderen 


