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Jan Rolink 

Echtgenoot van Dinie Steggmk 
Vader van Jolanda en Bert1I 

Opa van Manon en Ellen 

Jan werd geboren m Ootmarsum op 15 december 
1929. Jan is op 22 december onverwachts overle
den. We hadden hem voor het laatst on ons midden 
tijdens een Euchanstievienng in z11n parochiekerk de 
H. Dneeenheid, waarna we hem hebben begeleid 
naar het crematorium van Usselo. 

"Helemaal verstomd en spakeloos z11n wi1 door het 
overl1Jden van Jan. 
Z11n vertrouwde en vanzelfsprekende aanwezigheid 
m ons midden moeten we missen. 
De leegte die hij nu achterlaat maakt ons mtens 
verdnetig het is moeiliJk woorden te vmden, maar 
we willen toch wat proberen te zeggen .. " 

Ik ben blij dat ik het voorrecht heb gehad om 42 jaar 
met je lief en leed gedeeld te hebben. 
Ik hou van JOU. Dag lieve schat. 

Dm1e 

Lieve papa. Je bent een lief en oprecht mens en ik 
kon altijd heel goed praten met jou, dat zal ik 
ontzettend missen. Jouw adviezen en je kon goed 
luisteren Ik zal altijd van je bli1ven houden. 

Jolanda 

Lieve papa. Je stond alt11d voor me klaar en dat zal 
ik voor alt11d missen. Je lieve zoon 

Bert il 

Met een glimlach en een goed humeur fietste hij 
altiJd door Oldenzaal. Altijd fluitend, en voor ieder
een een praatje over. 

Albert 

Ik vond het fijn dat ik je gekend heb. 
Ik zal je missen. 

Anne 

Lieve opa. Ik heb er geen woorden voor. Ik weet niet 
wat 1k moet zeggen. Ik zal ie missen. 

Manon 

Lieve opa. Je was altlJd 1n voor een grap1e! 
Ik zal je grappen maar vooral jou heel erg missen. 
Ik hou van je. 

Ellen 

Een poot van Silly. 

Lieve Jan, dat jij nog zo blij kon z11n met elke dag 
die je werd gegeven. 
Dat je op hele kleine dingen zo gretig wist te leven. 
Dat je zo vol van moed kon ziJn. zo·n berusting kon 
verwerven. 
Dat jij, zo gehecht aan het leven toen het moest, 
kon sterven. 
Dat JiJ zo dicht bij ons kon zijn maakt alles minder 
zwart. 
Echt sterven zul 1e voor ons nooit omdat je voort· 
leeft in ons hart. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
danken wij u hartelijk. 

December 2000 

Dmie Rolink·Steggink 
Kinderen en kleinkinderen 


