
Om in ons hart te bewaren. 
MiJn allerliefste Harry, onze 

papa en miJn opa 

Harry Mollink 
Hij werd op 20 december 
1930 te Tubbergen geboren. 

Na een ernstige ziekte, waar niet 
tegen te vechten was, sliep hij thuis 
vredig in, voorzien van het heilig 
Oliesel, op 25 december 1999 
omringd door zijn vrouw en kinderen. 

We hebben afscheid genomen op 30 december in de 
parochiekerk van de Heilige Pancratius te Tubbergen, 
waarna we hem begeleid hebben naar het crematori
um "Twente" te Almelo. 

Pa j1; was onze grote vriend. We moeten je veel te 
vroeg missen! Jij was de trots van ons gezin. We heb
ben altijd tegen je aan kunnen leunen. Een boom. Je 
was een man die met beide benen in het leven stond. 
Samen met mama, waarmee je 35 jaar getrouwd bent 
geweest genoot je van de kleine dingen in het leven. 
Genieten van jouw tuin, wandelen in prachtige land
schappen, feestjes, voetbal, klootschieten en jouw 
vogels waren die dingen die je blij konden maken. 
Met jouw accordeon vermaakte je anderen met je vro
lijke tonen. Ook van je kleindochter Sascha genoot je 
met volle teugen. Zijn 69e verjaardag wou hij in de 
laatste week, samen met zijn familie nog meemaken. 
Dat was zijn grootste wens. Pa was een man van wei-

nig woorden. Vreugde en verdriet verwerkte hij op 
zijn geheel eigen wijze. Zijn ziekte heeft hij altijd zeer 
sterk gedragen, nooit zou hij klagen, altijd had hij 
meer belangstelling voor de gesteldheid van een 
ander. 

Pap, jou te moeten missen zal heel moeilijk zijn, maar 
wij zijn er zeker van dat jij in de hemel jouw verdien
de rust vind. 

Vader 
Je lag ziek en stil in een helder wit bed. 
Je slikte moeilijk een pil , die je niet heeft gered. 
Je zag met ogen vol glans nog blij voor je uit. 
Je wist.Je had geen kans, 
maar geen klacht werd geuit , 
Je streelde .. 
een bevende hand die nooit heeft gefaald. 
En begreep: 
in dit land wordt ieder gehaald. 

Wij willen u bedanken, die zoveel belangstelling heeft 
getoond tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
onze Harry. Het besef dat u zo heeft meegeleefd met 
ons verdriet doet ons goed. 

Ine Mollink - Koopmans 
Martin 
Marjelle en Jan 

Sascha 
Lisette en Eddy 
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