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ANNA MARIA GEERTRUIDA MUURLINK 

Hij werd geboren 29 januari 1914 te 
Vasse. Gesterkt door de Sacramenten 
der Zieken is hij gestorven op 25 
december 1981 te Almelo. Op 30 de
cember d .o.v. is hij begraven op 
het kerkhof van Bornerbroek. 

Pa, zoals zijn kinderen hem graag 
noemden, is na een moeizame en 
langdurige strijd heengegaan op de 
geboortedag van de Heer. Terwijl 
overal mensen bijeen waren om die 
gebeurtenis te vieren, is hij temid
den van zijn eigen gezin vredig en 
rustig ingeslapen. Dat was mogelijk, 
omdat hij -gesteund door zijn vrouw 
en kinderen- naar dat l aatste mo
ment bewust is toegeg roeid. 
In hem verliest het gezin een man, 
die moeilijk te temmen was in zijn 
voortdurende werkzaamheid. Graag 
maakte hij van a lles in orde, zowel 
thuis als bij zijn kinderen en klein
ki nderen. Daarbij werd hij gedreven 

door een vurig en enthousi ast tem
perament, dat aanstekelijk werkte 
op anderen. Ook voor de muziekver
eniging in Wierden stelde hij zijn 
vrije tijd ter beschikking. Dat schonk 
hem ontspanning en plezier. Dat 
bleek wel uit de sterke verhal en, 
die hij met veel bravour kon vertel
len. Ook bezat hij liefde voor de 
natuur, voor dieren en bloemen. Hij 
verzorgde dat goed en hij genoot er 
zichtbaar van. Moge voor hem deze 
woorden in vervulling gaan: 
"lk heb de goede strijd gestreden, 
de wedloop voleind, het geloof be
waard. Nu wacht mij de krans der 
gerechtigheid, waarmee de Heer, de 
rechtvaardige Rechter, mij zal be
lonen op de grote dag, en niet al
leen mij , maar a lle n die met lief
de u i tzien naar zijn komst." 

(2 Tim. 4, 7 en 8 ) . 

Voor Uw belangstelling en medeleven 
tijdens de ziekte en b ij het overlij
den van mijn lieve man, onze pa 
en opa, betuigen wij U onze oprech
te dank. 

A.M.G. Lummen- Muurlink 
kinderen en kleinkinderen 

Bornerbroek, december 1981 


