
Ter dankbare herinnering aan 

BERNARD GERHARD MULDERINK 
.Op de eerste plaats breng ik door Jezus Chris 
tus dank aan God voor u allen". Rom. 1,8. 
Als ik na b11na 77 1aar terug zie op m11n leven, 
dan moet ik God b11zonder dankbaar zi1n . M11n 
ouders hebben m1J on staat gesteld onderw11zer 
te worden. Dat was 70 111r geleden een groot 
voorrecht. Ik heb geprobeerd om deze opdracht zo 
ga.d mogehJk te -ervullen. Etn zeer groot ge
deelte van mi1n loopbaan heb ok als hoofd mogen 
werken aan de St. Martonusschool en de St. 
Aloysiusschool te Losser. Daarnaast voelde ok 
m11 ook verplicht om m11n krachten te geven aan 
de TutoeJ.avondschool on Enschede. In m11n werk 
heb ok grote steun ondervonden van m11n dier
bare vrouw, doe ik helaas on 1975 verloor . ZIJ 
was door haar opgewekt karakter voor m11 een 
grote kracht en bezoehng b11 mijn werk. M11n werk 
was haar werk. Aan haar breng ik nu nog mijn 
dank. Onze kinderen Hans en Miep hebben een 
eigen gezin mogen stichten Ton koos de M1ss1e 
in Papua Nieuw Guinea Dit werk van mijn zoon 
heeft mij bijzonder aan9egrepen. Hel Is de groot· 
ste belevenis van m11n leven geweest om daar 
enige tijd te mogen vertoeven. Het heeft m11 zo 
aangegrepen, dat ik alles in het werk stelde om 
deze mensen uit hun stoffell1ke ellende te halen 
en levensvreugde te brengen. In 1975 zou tk met 
mijn dierbare vrouw naar Oldenzaal gaan. God 
heeft dit plan gewijzigd. Moeder overleed. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen. jullie zl1n 
mijn grootste rijkdom. Beste Ton, de hele maand 
mei heb ik naar je thuiskomst uitgezien. Van 

hogerhand werd beschikt. dat ik op 7 juni 1977 
van jullie afscheid moest nemen. Een b11zonder 
woord van dank aan Tola Steinhage, die de laat· 
ste weken voor miJ zo'n extra steun was. 

Na de Eucharistieviering op 13 juni 1977 on de 
St. Plechelmusbasoliek te Oldenzaal, heeft de 
crematie te Usselo plaatsgevonden. 

Voor uw blijk van medeleven bij het heen· 
gaan van onze dierbare overledene Zlfn w11 
U zeer dankbaar. 
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