


In dankbare herinnering aan 

Johanna (An) Geertruida Maria Rolink 
echtgenote van 

Henricus Antonius Streppel t 

Zij werd geboren op 6 januari 1910 in Losser en 
is op 27 januari 1998 overleden te Diepenveen. 
Zij werd op 3ljanuari 1998 bijgezet in het fami
liegraf op het r.-k.-kerkhof te Schalkhaar. 

Een gevecht tegen een zo slopende ziekte mag 
dan ongelijk zijn, haar strijd om zelfstandig en 
waardig te sterven heeft zij glansrijk gewonnen. 
Daar past slechts diep respect bij. 
Ziek zijn was voor haar nieuw. Haar zorgzaam
heid en plichtsbesef lieten ook geen ruimte om 
daaraan toe te geven. 

Voor die vastberaden houding was de kiem al 
gelegd in haar goede jeugd in de grensplaats 
Glane en door haar katholieke opvoeding op de 
kweekschool in Schijndel. 
Haar strenge gevoel voor norm en plicht bracht 
zij soms direct, soms indirect, maar altijd duide
lijk over op haar kinderen en schoolkinderen. 

Ver haar tijd vooruit, pakte zij in 1957 haar on
derwijsloopbaan weer op. In Heeten, waar zij 15 
jaar les heeft gegeven. 

De dood van haar man in 1976 heeft haar diep 
getroffen. Het lag in haar karakter om te probe
ren haar verdriet zo veel mogelijk alleen te ver
werken. Haar leven opnieuw inrichten wilde zij 
niet. Liever concentreerde zij zich op haar kin
deren, kleinkinderen, familieleden en een be
perkte kring van fijne mensen in Schalkhaar. 

Dat betekende niet dat zij niet flexibel kon den
ken. Haar scherpe verstand kon haar omgeving 
voor verrassingen stellen. Ze gebruikte die aan
leg ook om goed over leven en dood na te den
ken. 
Ze was diepgelovig en is dat ook gebleven. Kri
tisch als ze was, stelde ze al haar zekerheden 
aan de orde, om vervolgens twijfel als behorend 
bij het leven te aanvaarden. 

Ze was een markante vrouw, die een plaats 
houdt in het leven van allen, die haar kenden. 

Moge zij rusten in vrede. 


