
l er vrome gedachrenis aan 

ANNA CHRISTINA MOLLINK 
Zij werd geboren te Fleringen 9 augustus l 924. 
Na een zeer gelukkig huwelijk van ruim 31 1aar 
met 

HER~fA:\NUS ANTONIUS HORSTHlllS 

overleed zij. liJdig gesrerkr door her Sacrament 
der Zieken. na een voorbeeldig gedragen ziekte 
te Denekamp 16 september 1981. Haar lichaam 
bebbt-o we te ruste gelegd op her hrkhof van 
haar woonplaats 21 september 1981, waar het 

wacht op de vem1zenis. 

Dt-ze VTouw en moeder was waarl11k geliefd 
bij God en de mt-oseo Z11 leefde voor Gods 
aanschijn vanuit een diep geloof en in verbon
denheid met Hem, op Wie 7.IJ verrrouwde en 
Die zij liefhad in het trouw volbrengen van de 
levenstaak, welke God haar had toevertrouwd. 

Vanuit dat diepe i:eloof was zij ook een voor
beeldig echtgenote voor haar man en een lieve 
moeder voor haar kinderen. Sreeds gingen haar 
7.orgen uit naar haar gezin en altijd stond ZiJ 
klaar voor degenen. die aan linar zorg~n w• ren 
toevertrouwd. Haar kinderen konden met al 
hun problemen bij haar terecht. 

Zij was geliefd bij al degenen, die haar meer 
van nabij kenden. Haar familieleden, vrienden 
eo kennissen hebben nooit Iers anders dan 
goedheid en vrleodeli1kheld van haar onder-

vonden. Met veel enthousiasme zette z11 zich 
In voor het Welfarewerk in het Bejaardenhuis. 

God heeft vooral in haar latere levensjaren 'n 
kruis van ziekten en telt-urstellingeo op haar 
schouders gelegd. Maar moedig droeg ?iJ d1r 
kruis en wij, die achrerbli1ven. mogen verrrou
W<'n, dar zij . die met Christus heefr geleden. 
ook wet Hem verheerlijkt zal worden. 

Moge haar hemelse Moeder Maria, die ZIJ zo 
vurig vereerde. nu na haar aardse ballingschap 
ha.r tonen, Jezus. de geugeode 'rucht vao haar 
schoor. 

Ht>er. grt>f haar de eeu\\ ige rust . 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de 

ziekte en na het overlijden van onze beminde 

echtgenote, moeder en oma betuigen wij U 

onze oprechte dank. 

FAMILIE HORSTHUIS 

Denekamp. september 1981 


