
In dankbare herinnering aan 

ALEIDA JOHANNA 
OUDE VELDHUIS 

weduwe van 

HENDRIKUS BERNARDUS ROLINK 

Zij werd geboren te Lonneker op 
26 december 1906 en overleed na een 

langdurig ziekbed op 27 mei 1986 in 
het verpleeghuis 't Kleyne Vaert te 

Enschede, na gesterkt te zijn door het 
Sacrament der Ziekenzalving. 

De Eucharistieviering bij haar uitvaart 
vond plaats op 30 mei in de Goede
Herder-Kerk, waarna de crematie 

volgde te Usselo. 

In haar gezin, waaraan zij met haar 
man alle liefde en kracht gegeven 
heeft, was zij voor haar drie kinderen 
een hartelijke en opgewekte moeder. 

Het leven bracht haar veel voldoe
ning in de zorg die zij voor haar man 
en kinderen had : in de vriendschap, 
die zij aan heel veren kon bieden met 
een haast vanzelfsprekende gastvrij
heid en bizonder in haar bE'kommer-

nis om haar invalide broer, die zij eerst 
thuis en later in het Ariënstehuis tot 
aan zijn dood begeleidde. 

Zij mocht de gelukkige grootmoeder 
worden van 4 kleinkinderen. 

Maar toen kreeg zij in haar eigen ge
zin zoveel verdriet te verwerken dat 
dit de laatste 12 jaren van haa; leven 
verduisterd heeft. - Na de plotselinge 
dood van haar man in 1974 kwam ook 
nog het sterven van zoon Hennie in 
1982 en tenslotte moest zij afscheid 
nemen van haar dochter Diny in 1985. 

Wat zij zo overvloedig gegeven had 
aan anderen - haar zorg, haar tijd en 
haar liefde - had zij juist van Diny dag 
in dag uit terugontvangen. Geen won
der, dat het leven voor haar toen elke 
zin verloren scheen te hebben. 

Zij bleef steun en kracht vinden in 
haar geloof en in 't Kleyne Vaert werd 
aan haar tijdens haar langdurige 
ziekte veel liefdevolle zorg be: teed. 

Juist in haar laatste dagen kwam haar 
dankbaarheid daarvoor op ont ·oeren
de wijze tot uiting. 


