
Ter herinnering aan 

Annie Roolvink 

echtgenote van 
Gerrit Hesselink 

Op 18 oktober 1928 werd zij geboren; 
21 september 1994 is zij overleden. 

De H. Maria sprak eens ' Mij geschiede 
naar uw woord' en zij heeft dat in haar 
leven waai gemaakt in goede en slechte 
tijden. 

Was Maria voor Annie het grote beeld dat 
voorging? Dienstbaar was Annie; jarenlang 
voor haar bejaarde moeder; dienstbaar was 
zij voor Gerrit, haar man; dienstbaar was zij 
voor familie; oude en nieuwe buren; voor 
iedereen; of men eenvoudig was of in 
aanzien stond. Zij kende geen onderscheid 
des persoons. Haar huis was een zoete inval; 
men kwam er graag; zij stond klaar met eten 
en drinken. Men vraagt zich af wat was haar 
aantrekkingskracht? Was het haar oprechte 
belangstelling en intens meeleven? 

Was het haar warmte, zorg en hartelijkheid? 
Haar meegeven van alle goede gaven die ze 
met noeste arbeid samen met Gerrit had 
vergaard? Voor haar komende ve~aardag 
kreeg ze een reis naar Maria rr. Lourdes. Ze 
wilde daar Maria gaan bezoeken. De Heer 
van alle leven heeft anders beschikt; zij mag 
Maria bezoeken in het hemelse Lourdes. 
Daar zal haar dienstbaarheid, haar meele· 
ven, haar zorg beloning vinden. In droefheid 
laat zij achter; Gerrit die haar dagelijks zal 
missen; in droefheid blijven ook familie; buren 
en de ontelbaar vele vrienden. Allen treuren 
wij om deze eenvoudige vrouw die klaar 
stond voor iedereen die bij haar langs kwam. 
' Een voorbeeld heb ik U gegeven opdat ook 
gij zult doen wat ik u gedaan heb" Deze 
woorden van de Heer zijn in haar in vervulling 
gegaan; mogen deze woorden ook in ons 
geschreven blijven. Moge de H. Maria aan de 
deur van het vaderhuis haar dienares 
geleiden naar de eeuwige vrede. 

Voor uw intens meeleven tijdens haar ziekte; 
voor uw meegaan op haar laatste gang op 
deze aarde. Mijn hartelijke dank. 

Neem dit geschreven beeld van haar mee als 
teken van dank en als herinnering aan haar. 

Gerrit Hesselink 


