
In dankbare herinnering aan 

ANTONIUS MARTINUS MOLLINK 

Hij werd op 14 januari 1921 te Hellendoorn ge
boren. Op 19 mei 1953 sloot hij het sacrament 
van het huwelijk in de kerk van de H. Plechel-

mus te Saasveld met 
ANNA SUSANNA HASSINK 

Na een slepende en langdurige ziekte. werd hij 
op 13 maart 1985 voorzien van het sacrament 
der zieken, 3 dagen hierna op 16 maart 1985 
overleed hij in het St. Antonius Ziekenhuis te 
Nieuwegein. Woensdag 20 maart d o.v heb
ben w ij tijdens de plechtige Requiemmis in de 
parochiekerk te Saasveld afscheid van hem ge
nomen en zijn lichaam op het kerkhof aldaar 
te ruste gelegd, waar zijn blijde opstanding 
wacht. 

Zorg en arbeidzaam 1n eenvoud werkte hij 
zolang zijn krachten het toelieten, want al jaren 
lang ondermijnde een ziekte zijn gezondheid. 
maar hij klaagde niet en sprak altijd nog met 
goede moed. het komt nog wel goed. Tot voor 
enkele weken terug zijn gezondheid zo achter
uitging dat hij weer in 3 verschillende zieken
huizen moest worden opgenomen. Daar geen 
medische en geneeskundige hulp meer mocht 
baten, gaf hij zich in groot geloof en in volle be-

rusting over aan Onze Lieve Heer en zei "Heer 
niet mijn wi l, maar uw wil geschiede", want 
zijn geloof was gezond en sterk. Vader hield 
van gezelligheid en bleef ge1nteresseerd 1n 
alles wat er om zich heen gebeurde. Voor 
moeder was hij een trouwe echtgenoot, voor 
de kinderen blijft hij altijd een papa om in herin
nering te blijven voortleven. 
Ook oma th,uis heeft hij altijd als zijn eigen 
moeder geeerd en bemind De kleinkinderen 
waren voor hem alles. wij zullen hem allemaal 
erg missen. Mijn dierbare vrouw en kinderen 
wij hebben het ondanks zorg en de moeilijk
heden van mijn ziekte altijd in een goede ver
standhouding met elkander kunnen vinden, blijf 
dat ook in de toekomst zo doen, dan zal altijd 
die goede gedachte bij u blijven voortleven. 
Verder heel hartelijk dank voor al uw goede 
zorgen en opofferingen voor en aan mij gedaan 
Moge God hem nu de welverdiende vreugde 
en rust geven. dat een leven van liefde, zorg 
en ziekte verdiend heeft. 

Anna Susanna Mollink-Hass1nk. de kinderen. 
behuwd, kleinkinderen en oma. danken u op
recht voor uw medeleven tijdens zijn langdu
rige ziekte, overlijden en de begrafenis van 
mijn dierbare man en onze zorgzame papa en 
schoonzoon. 

Saasveld, maart 1985 
Bornsestraat 51 


