
Je hebt je strijd gestreden 
Moedig heb je het gedaen 
Niemend weet wet JtJ hebt geleden 
Wat~ m stJ/te hebt doorstaen. 

Een dankbare herinnering aan 

Antonius Wilhelmus 
Johannes Molendijk 

echtgenoot van 
ELISABETH MARIA LUDOVICA MOESKOPS 

Hij werd geboren te Eibergen (Geldertand) 
op 11 januari 1936 en hij overleed in het 

St. Laurentiusziekenhuis te Breda op 30 juni 1986, 
voorzien van het Sakrament van de Zieken. 

In grote mate os bovenstaande spreuk van toepassing ge
weest op het leven van Antoon, die in een uitputtende M· 
chamelijke als ook geestehjke strijd gedurende de laatste 
tien maanden mMr tijd in het ziekenhuis doo<b<llCht dan 
thuis bij vrouw en knderen. Het was voor hem een hele 
moeilijke tijd 

Hij wilde niet ziek ziJO. Lang leefde hij in de hoop, dat ZIJO 
ziektebeeld een gunstige -nding zou nemen. Voor zichzelf 
moest hij vasutellen, dat ört niet het geval was Het kon 
hem verdrietig en wanhopig maken, soms opstandig. Meer 
en meer werd het hem duidelijk, dat hij een verloren ge· 
vecht leverde. Het typeert hem in zijn karakter. dat hij zich 
uiteindelijk er bij neer kon leggen. Rustig en kalm Is hij ge
storven. 

Antoon stond midden in het leven. Hij voelde zich nog jong 
Vijftig jaar oud en vijfentwintig jaar getrouwd. Hij had voor 
zichzelf nog vele plannen voor de toekomst. Hij dacht aan 
hobbies waar htJ tot nu toe zo weinig aan toe was gekomen 
Zozeer was ZIJ" leven gevuld geweest met wert.ten en zor· 
gen voor een ander· voor zijn vrouw en zijn lunderen op de 

eerste plaats. Voor hen had hij alles over. Zij waren de inzet, 
de zorg en het doel van zijn leven. Het maakte hem tot een 
gelukkig man. 

Geboortig in de Gelderse Achterhoek kwam Antoon in zijn 
jonge jaren naar het Brabantse land, naar Baarie-Nassau. 
Hier wist hij zich spoedig aan te passen en hij voelde er zich 
thuis Vanwege zijn hartelijkheid en mMleven met het wel 
en - van de rnensen om hem heen werd hq door velen 
gewaardeerd. Steeds was hij k0<rekt en recht door zee. Een 
eenmaal gegeven woord zou hij nooit breken. Velen zullen 
ongetwijfeld in hem een vriend voor het leven verloren heb
ben. 

Liza, ruim vijfentwintig jaar zijn wij gelukkig met elkaar ge· 
-st. Goede dagen hebben zich afgewiasetd met minder 
goede dagen, maar samen vonden wij steeds de oplossing 
verder te gaan. Nu de kinderen volwasaen waren, dachten 
wij, dat er voor ons rustiger tijden 20uden aanbreken, en dat 
wij mMr van het leven zouden kunnen genieten. Wij heb
ben gewikt, maar God heeft het voor ons anders beschikt. 
Nu wil ik je danken voor al je zorg aan miJ besteed, vooral 
tijdens mijn ziekte. Hopelijk breken er voor jou nog dagen 
van geluk aan zonder mij. Bedankt voor alles. 
Kinderen, juffie waren mijn nikste bezit en ik kon steeds 
trots op jullie zijn. Ik voelde mij gelukkig JUiiie te kunnen v~ 
gen in je sport en spel, in je ople;dingen en in ie werk. De 
onderlinge band maakte ons gelukkig. Tijdens mijn ziekte 
keek ik uit naar die gezellige weebnds thuis. Ook jullie al
len, bedankt voor alles en sta moeder btJ nu zij alleen is. Mo
ge het jullie goed gaan in het leven. 

Voor de vele blijken van meeleven tijdens het ziekbed en 
daarna bij het overlijden van mijn lieve man en onze goede 
pa, betuigen wij u onze oprechte dank. Het deed ons goed. 

E.M .L. Molendiik-Moeskops 
Herman • Anita 
Frans · Ltan 
lngnd · Jos 

Baarle-Nassau, 4 juli 1996. 


