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• Ik zal niet sterven maar blijven leven en alom verha

len het werk van de Heer.• 
(Psalm 118: 17) 

Dit is een dankbare herinnering aan 

Agnes Molthof - Hengelman 
Zij werd geboren te Overdinkel op 16 februari 1938 en ont
ving de doopnamen Agnes Johanna. Hier trouwde ze met 
Gerhard Molthof bijna 40 jaar geleden, op 24 augustus 
1963. 
Ze overleed plotseling in het ziekenhuis te Enschede, ruim 
2 weken na haar 65ste verjaardag op 5 maart 2003. Na 
een Plechtige Eucharistie-Uitvaart viering in de Gerardus 
Majella-parochiekerk te Overdinkel hebben we op 10 maart 
afscheid van haar genomen in het crematorium te Usselo. 

Niemand zal deze diepgelovige, goede, lieve, eenvoudige, 
13-jaar-lang gehandicapte, levenslustige vrouw, Agnes, 
snel kunnen vergeten. Zij was het 4de kind uit een gezin 
van negen. Ze heeft tijdens haar leven veel verdriet gekend 
maar ook veel vreugde. Niets bleef haar bespaard. 
Verdriet, omdat ze zelf 'n zorgenkind was, géén eigen kin
deren had, zelf veel tobte met 'n zwak lichaam, steeds 
zware pijnlijke operaties moest ondergaan, en meerdere 
malen afscheid moest nemen van dierbare mensen. Agnes 
verloor een zusje van 6 jaa, Hedwig, een broertje van 3 
maanden, Joze.l, haar oudste broer Bernard, zus Liesbeth 
en zwager Gerard. Maar ook heeft ze veel vreugde 
gekend, vooral omdat ze intens gelukkig getrouwd was met 
Gerhard. Met hem mocht ze lief en leed bijna 40 jaar lang 

delen. Er was zoveel wederzijds respect en trouwe liefde, 
zorg en onverbrekelijke nabijheid, dat Agnes haar huwe
lijksgeluk ook steeds naar andere mensen toe uitstraalde. 
Ze steunde hem door dik en dun, tijdens z'n voorzitter
schap van Concordia en gedurende de renovatie door vrij
willigers van het "muziek-gebouw". Ze was joviaal in haar 
eigen bijdrage: oud papier verzamelen, broodjes smeren, 
mensen bemoedigen enz. Ze genoot enorm van de hand
werksoos, van mensen om haar heen. Ze mocht, ondanks 
het gemis van eigen kinderen, ook voortdurend de warmte 
van 'n hechte familieband ervaren, al vanaf vroeger met 
haar ouders, elke woensdagavond. Met haar man Gerhard 
heeft ze vele malen intens mogen genieten van vakanties 
in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tjechië ... , soms met 
teleurstellende tegenslagen wat gezondheid betreft, soms 
ook vol heimwee naar Overdinkel. Thuis werd ze liefdevol 
verzorgd door haar man en anderen. Ze genoot dagelijks 
van de televisie. Elke zondagmorgen volgde ze meerdere 
religieuze programma's en putte er veel kracht uit. Bij Maria 
vond ze vaak troost en sterkte, in haar jonge jaren in 
Kevelaer en later met haar man in Lourdes. Ze was altijd te 
zien op de jaarlijkse processiedag t.g.v. de parochie
patroonheilige Gerardus Majella. Vanwege haar goudeerlij
ke levenshouding nam ze nooit een blad voor de mond 
zonder ooit haatdragend te zijn. Ze zag enorm tegen de 
laatste operatie op. Op Aswoensdag heeft ze haar levens
reis voltooid en is ze haar Schepper onverwachts maar 
resoluut tegemoet getreden. 

Lieve Agnes, dank voor alles. Rust gelukkig en in vrede bij 
God aan wie je jezelf tijdens je leven zo intens en gelovig 
hebt vastgeklampt. Ik zal je nooit vergeten. 

Voor uw blijken van belangstelling en voor uw medeleven 
vóór en na het overlijden van mijn lieve vrouw zeg ik u har
telijk dank. 

G erhard Molthof 


