
Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Hendrikus Mollink 

echtgenoot van 
Maria Josephina Heerink 

onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

en begiftigd met de 
Eremedaille van de Coöperatieve Centrale 

Boerenleenbank te Eindhoven. 

Hij werd 1 juni 1910 te Beuningen (Ov.) geboren. 
Hij ontving de Ziekenzalving en is op 3 ju li 1990 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal overleden. 
Na de Uitvaartmis op 7 ju li 1990 in zijn parochie
kerk werd zijn lichaam begraven op het kerkhof te 
Beuningen. 

Beste Johan, samen met mijn huisgenoten denk ik 
met grote dankbaarheid terug aan de 40 jaren, 
waarin ik samen met je in liefde mocht optrekken 
en bij je zijn. Wat had je een ondernemingsgeest 
en een doorzettingsvermogen. Je hield van de boer
derij en tot je laatste zucht leefde je volop mee met 
de nieuwbouw. 
Bij het overlijden van je vader werd je al op jonge 
leeftijd voor de taak geplaatst om het bedrijf 
'Epman' te leiden. Deze uitdaging heeft je gevormd 
tot een grote deskundige op de boerderij en was je 

een geziene raadsman in vele organisaties van 
landbouw en veeteelt. Toch bleef je bij al deze 
functies bescheiden, evenwichtig en eenvoudig. Je 
was ook een diepgelovig mens, gehecht aan de 
parochie en aan je rozenkrans. 
Dit alles deed mij zeer goed. Ik zoek nu mijn kracht 
bij God, onze Vader, maar ook in de vele mooie 
herinneringen aan jou. 
Beste Marie, dat ik mij zo kon geven aan de boer
derij en mij zo kon ontplooien heb ik ook aan jou te 
danken. Jij hebt mij gesteund en aangemoedigd. 
Jij hield veel van mij, maar ik hield ook veel van 
jou. Je hebt als een engelbewaarder - vooral de 
laatste tijd - vóór en achter mij gestaan. Daar dank 
ik je bijzonder voor. 

Beste Bernard en Annie, samen met de kinderen 
vormden wij allen het bedrijf 'Epman'. "Houd het 
goed met elkaar, dan komt al les terecht". 
Ook verdere familieleden en kennissen. hartelijk 
dank voor uw meeleven. 

Voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn dierbare man, betuig ik U harte
lijk dank. 

M.J. Mollink-Heerink 
Beuningen. juli 1990 
Nijenhaerweg 15 


