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In dankbare herinnering aan 

Nico Rolink 
echtgenoot van 

JOSEPlllEN KLEINE PUNTE 

Nico is geboren op 9 februari 1928 te Ootmarsum en is 
geheel onverwacht tijdens zijn vakantie in Gran Canaria 
op 24 februari 2005 overleden. Na een plechtig gezongen 
uitvaart in de parochiekerk van H.H. Simon en Judas te 
Ootmarsum op 4 maart d.o. v. hebben wij hem begeleid 

naar het crematorium "Twente" te Almelo. 

Nico was een rasechte "Siepel" en altijd nauw betrokken 
bij de gemeenschap. 
Nico had vele hobby's waar hij zich vol enthousiasme en 
met veel inzet mee bezighield. Ook in zijn werk was hij 
zeer betrokken en stipt. 
Het reizen en vakantie vieren zat Nico a] jong in het bloed. 
Toen z'n plaatsgenoten Oldenzaal al ver weg vonden 
toerde Nico al met zijn motor, en later scooter, kris kras 
door Europa. 
In 1964 trouwde Nico met Josephien Kleine Punte, die hij 
via een reiskameraad had leren ke1men. In 1965 werd hun 
eerste kind, Richard, geboren en in 1966 hun tweede en 
laatste kind Irnia. Ook in gezinsverband werd het reizen 
voortgezet en hebben we veel gezien en vooral genoten 
van de zon die Nico altijd graag opzocht. 
In 1999 werd Nico's eerste kleinkind, Mariska, geboren. 
In 2001 volgden Mart en Noah en pas zeer recent Ly,m, 
zijn vierde kleinkind. 

De laatste jaren was Nico niet meer zo goed ter been als hij 
vroeger altijd gewend was en ging hij vaak, als het weer het 
enigszins toeliet, op zijn geliefde snorfiets "toeren". 
Nico hield van heel simpele dingen; zijn vogels, zijn 
planten, voornamelijk fuchsia's, bezig zijn in de kas maar 
ook van kaarten, toneelspelen en veel andere activiteiten. 
Voor zijn kinderen was Nico veeleisend, hij wilde graag dat 
ze iets konden bereiken in de maatschappij. Nico genoot 
enom1 van zijn vier kleinkinderen, deze konden hem 
volledig doen opfleuren. 
Helaas heeft Nico dit sprankelende leven vaarwel moeten 
zeggen en misschien we] voor hem typerend; juist op 

vakantie naar de zon. 

Nico, Pa en Opa we zullen je altijd in liefde en 
dankbaarheid in onze herinnering bewaren. 

Je genoot van het leven; geniet nu ook daarboven. 
Dank je wel, het gaje goed! 

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling en steun bij 
het zo plotselinge heengaan van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en trotse opa. 

Josephien Rolink - Kleine Punte 
Richard en Veerle 

Mariska, Noah 
Im1a en Martin 

Mart, Lynn 

Ootmarsum, 4 niaart 2005 
Vasserweg 7 


