
Heel bij:onder, heel gewoon. 
Gewoo11 een heel hii:.011dere ma11. 
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Ech1ge11oot v"11 Su~e Mol/i11k 

Pa werd geboren op 1 juli 1934 in 
Geesteren. Op donderdag 18 
december 2003 is hij thuis overleden . Op dinsdag 23 
deecml:,çr hebben we pa na een gezongen uitvaan in de 
kerk van de H.H. Simon en Judas te Tilligte begraven op 
het kerkhof aldaar. 
Pa groeide op in een groot gezin dal hel al vroeg moest 
stellen zonder vader. Aanpakken was het motto. niet 
zeuren. daar is geen lijd voor. Deze jonge jaren hebben 
hem gevormd voor de rest van zijn leven. De kerk nam 
een l:,çlangrijke plaats in in zijn leven. Zo bezocht hij 
jarenlang de Gerardus Majella-processie in Overdinkel. 
Toen hij voor de 50-ste keer deelnam. werd hij hiervoor 
officieel onderscheiden. 
Een man die niet hield van dikdoenerij . die zonder al te 
,•eel omhaal van woorden recht op zijn doel afging. 
Voor hem gold : recht is recht en krom is krom. Toen hij 
ma leerde kennen was hij chauffeur. hobby en werk had
den zich in I verenigd. En deze hobby bleef hij zijn hele 
leven 1rouw. Tot op het lamst verzorgde hij de wekelijk
se riuen op de buurtbus. begeleidde hij bewoners van 'de 
Lange Braak' naar Enschede en als je wou haalde hij je 
op van Schiphol of bracht je waar je wezen moest. 
iedereen kende hem als 'cola-Bets' en niemand deed 
tevergeefs een beroep op hem als gevraagd werd om een 
ritje in de Jan Plctier. JVlotoren en alles wat daarmee 

samenhing waren een echte passie voor hem: jarenlang 
~ette hij dan ook zijn beste beenrje voor op de oldti
merdagen van Tiiiigte. In de jaren 60 ruilde hij zijn 
llM W in voor een auto, 1.0 ging dat in die tijd. maar 
geregeld verzuchtte hij dat hij dat eigenlijk nooit had 
moeten doen. Toch hebben we de laa1$te paar jaar nog 
enkele mooie toertocluen gemaakt. "Nen mooier'n dag 
dan de mooiste dagbrulft". zei hij dan. 

Pa was gek met ma en dat liet hij in de kleine dingen 
zien. Geregeld liep hij 's avonds even naar 'de Koapman' 
om voor ma een slaatje mee te brengen. Hij eerde haar 
kookkunst mel de woorden: "De könnigin et wa duurder 
mer nich lekkerder!" Samen hebben ze zich door moei
lijke jaren heengeslagen en het verdient bewondering 
dat zijn goede humeur telkens de boventoon voerde. Pa 
was gek met zijn kinderen maar 1.ijn puzzelboekje werd 
pas echt aan de kant geschoven als zijn kleinkinderen op 
bezoek kwamen. We gaan een feestje bouwen. 1.ei hij 
dan en niets was daarbij te gek. "Ik ruumt al wa wear op, 
laot ze spöll'n". 
De laal$te 2 jaar heeft hij met ma nog mogen genieten 
van de nieuwbouw. Wat was hij blij toen bleek dat ze 
gewoon konden blijven wonen. daar waar hij al meer 
dan ,1() jaar samen met ma gelukkig was geweest. En 
wal was hij dankbaar dal ~e samen nog een feestje kon
den geven ter ere van hun 40-jarig huwelijk. "Doar kunt 
wie op teer'n tot oons'n dood." Dat dit al binnen 3 maan
den zou gebeuren is voor ons onbegrijpelijk. 

Voor uw medeleven bij hel plo1$elinge overlijden van 
mijn lieve man. onze pa en opa betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Suze Vehhuis-Mollink kinderen en kleinkinderen . 




