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Dankbaar gedenken wij 

Johannus Anthonius Oude Roelink 

echtgenoot van 

Johanna Aleida Catharina Kivik of Beernink 

Op 15 oktober 1903 werd hij In Losser 
geboren. 

Na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken, overleed hij op 11 apri l 1993 

te Hengelo. 
Op 15 april werd hij begraven op het 

R. K. Kerkhof aldaar 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
mijn man, onze vader. schoonvader en opa 
danken wij u van harte. 

Mevr. J. A. C. Oude Roellnk-Klvlk of Beernlnk 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, april 1993 

Wat ons rest, Zijn herinneringen 

Samen met moeder heeft hij een leven van 
hard werken achter de rug Werken was zijn 
hobby, hij werkte tot ver na zijn pensioen. 
Ook daarna was sti lzitten er voor hem niet 
bij. 

De natuur was zijn grote liefde. HIJ werkte 
graag in de tuin, en daarnaast bracht hij 
een groot gedeelte van zijn vrije tijd door 
met de jacht. Hij vertamelde a lles wat hier
mee te maken had Deze verzameling was 
hem zeer dierbaar, tot het laatste toe. 

Al was hij een man van weinig woorden , 
hij had oog voor alles wat er om hem heen 
gebeurde. Zl)n interesses waren breed, maar 
de meeste aandacht ging naar de zorg voor 
zijn gezin, en later ook voor zijn klelnkln· 
deren. 

In het afgelopen jaar nam de kracht van 
zijn lichaam af en ging hij langzamerhand 
steeds meer 1n het verleden leven, totdat 
dit ook voor hem teveel werd en hij zich 
m stilte terugtrok met een blik van herken
ning en een woord ter begroeting voor hen 
die hem dierbaar waren. In dit jaar heeft 
moeder hem met veel zorg omringd, maar 
toen zijzelf ziek werd, heeft zij die zorg uit 
handen moeten geven, wat haar zeer zwaar 
viel. 

Nu hij niet meer bij ons Is, en wij afscheid 
van hem moeten nemen, bedanken wij hem 
voor zijn goede zorgen, en bidden wij dat 
hij mogen rusten In vrede. 


