


Wat is leven? 
Soms duurt het maar even. 

Waarom moest jij ons verlaten? 
Konden we nog maar met je praten. 

Waarom? Waarom? Waarom? 

Al deze vragen, 
stellen we ons steeds weer deze dagen. 

Een antwoord hierop is er niet, 
wel veel verdriet. 

Maar door het verdriet heen, 
zien we een lieve en dappere vrouw. 

Monique je weet: 
We houden van JOU 

Dierbare herinnering aan 

MONIQUE MOLLINK-HOFHUIS 

Tubbergen, 
4 augustus 1965 

Lieve Monique, 

Oldenzaal, 
31 januari 2004 

In Tubbergen groeide je in geborgenheid op in een 
gezellig gezin. Toen je 18 jaar was brak er voor jou 
een heel moeilijke periode aan, nadat je moeder 

was overleden. Gelukkig had je veel afleiding bij 
het uitoefenen van basketbal op hoog niveau. Dit 
zegt vooral ook iets over je doorzettingsvermogen 
en hoe sterk je was. Erg blij was je toen pa verder 
ging met tante Riek. De familieband was voor jou 
altijd heel belangrijk, vooral ook in de tijd toen je 
ziek was. Hennie is jouw grote liefde. Op jullie 
trouwdag wasje zielsgelukkig. Lieke, Iris, Juliët en 
Wouter maakten je geluk compleet. Je was niet al
leen de spil in het gezin, ook hielp je geregeld op de 
boerderij. Tn de warme zomer van 2003, op 16 juli 
is jouw hele leven veranderd. Je leefde tussen hoop 
en vrees. Je hebt ontzettend gestreden en je tref-
fende woorden waren: "We gaan ervoor ...... " 
Jouw gevoelens tijdens je ziek zijn, zullen wij nooit 
helemaal kunnen doorgronden. Monique je wou het 
leven niet loslaten. Zonder Hennie en de kinderen 
dat kan toch niet. We hopen dat jouw wilskracht 
ons mag sterken voor de komende tijd. 

Monique, bedankt voor alles, we zullen je missen. 

Uw warme medeleven heeft ons goed gedaan. 

Hennie Mollink 
Lieke, Iris, Juliët en Wouter 
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