


Een dankbare herinnering aan onze vader 

ALPHONS ALOUVSIUS ROSINK 

weduwnaar van 

HENDRIKA ELISABEIB THERESIA 
ROSINK-VELERS 

Hij werd geboren op 20 februari 1934 in De 
Lutte en stierf, na een kortstondige ziekte, 59 
jaar later op 27 augustus 1993 in het ziekenhuis 
te Enschede. Op woensdag 1 september hebben 
wij hem, na een Eucharistieviering in de 
Antoniuskerk te Oldenzaal, begeleid naar het 
kerkhof aan de Hengelosestraat. Daar is zijn 
laatste rustplaats bij Riekie, onze moeder. 

Lieve Alfons 

Dat je zo vroeg moest sterven, doet ons pijn. We 
hadden je nog graag een lange lange tijd in ons 
midden gehad, zodat je meer had kunnen genie
ten van je gezin, het eerste kleinkind en het 
tweede kleinkind dat op komst is. 
Je hebt een gelukkig leven geleid: je ouderlijk 
huis, je jeugd, mama, je familie, je werk, je 

collega's, je buren en ook wij gaven aan jouw 
leven inhoud. Daar was je tevreden mee. 
Het omgaan mt:t mensen deed je goed en maakte 
van jou een lieve vriendelijke man. Je gastvrij
heid, je opgeruimde karakter en het feit dat je 
iedereen nam zoals hij was en niemand een 
mening opdrong, zorgden ervoor dat de mensen 
graag naar de Karel Doormanstraat kwamen. 
Toen het laatste kind het huis verliet en je kort 
daarna mama verloor, werd het donkerder omje 
heen. 
Je deed enorm je best om dit verlies te boven te 
komen, maar de leegte die mama achterliet kon 
tot op heden niet opgevuld worden; daarvoor 
waren jullie een te sterke eenheid.We hopen dat 
jullie nu weer samen zijn. 
Nu jij er ook niet meer bent, blijven wij zelf in 
een leegte achter. Ons huis is stil, ons thuis is 
weg. 
Lieve papa, bedankt voor alle goede zorgen. 
We zullen je nooit vergeten. 

José, Jelle en Joost 
Hans en Carine 
Rob en Djieuwke 


