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In dankbare herinnering 

aan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder 

Annie Mollink 
echtgenote van Gerard Mars 

Zij werd geboren te Vilsteren op 20 augustus 
1930. Gesterkt door het H. Sacrament der Zie
ken is zij overleden op 14 maart 1980 In het 
R.K. Ziekenhuis te Zwolle. Haar lichaam, ver
wachtend de blijde dag van de Opstanding 
werd 18 maart d.o.v. op het R.K. Kerkhof van 
Vilsteren te rusten gelegd. 

Vrijdag 14 maart hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn onvergetelijke vrouw en onze 
liefste moeder. Naar menselijke maatstaven nog 
veel te vroeg - maar Gods raadsbesluiten zijn 
zo ondoorgrondelijk en Zijn wegen zo onna
speurlijk. Wij moeten daar ons In schikken. 
Daarin heeft zij ons een groot voorbeeld ge
geven. Zij was een hard werkende vrouw voor 
haar man en haar zes kinderen. Altijd was zij 
open en vriendelijk voor haar omgeving en nie
mand kwam tevergeefs bij haar aankloppen. 
Ook in het parochleieven was zij altijd actief. 
Het was haar wil om beheerster te worden van 
het parochiehuis. De uitbreiding daarvan was 
haar groot verlangen; zij heeft de vervulling 
van die wens niet mogen beleven: haar dode 
I ichaam stond daar a Is eerste opgebaard vóör 
de uitvaart en begrafenis. 
Tijdens haar ziekte hebben we haar enige tijd 
thuis mogen verzorgen. Altijd was zij tevreden 
en vol dank na een verzorging. 

God, U hebt haar gesterkt; anders had zij dit 
alles nooit kunnen opbrengen. 
Wij moeten verder leven met een lege plaats 
aan onze zijde. 
Moeder Maria, in wie wij altijd een groot ver
trouwen hebben, wilt U die lege plaats inne
men; dan kunnen wij verder leven. 
Dierbare man, lleve kinderen, laat het onder 
ju ll ie blijven, zoals het altijd Is geweest. Leef 
gelukkig met elkaar. Ik blijf met jullie! 

Moeder, tot weerziens In de hemel! 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder, zeggen wij u hartelijk dank. 

Vilsteren, maart 1980 
Vilsterseweg 8 

Fam. Mars 




