


Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Frederikus Molendijk 
echtgenoot van 

Wilhelmina Theodora de Reus 

HIJ werd geboren te Borculo 11 Januari 
1903 en is in de vrede van Christus over
leden te Beltrum 8 oktober 1981. We 
hebben zijn lichaam te rusten gelegd op het 
r.k. kerkhof te Beltrum 13 oktober 1984. 

Samen met zijn geliefde vrouw wist hij een 
mooi gezin op te bouwen. Voor hen heeft 
hij gewerkt met al zijn krachten en niets was 
hem daarvoor te zwaar. HIJ zal in onze 
herinnering blijven voortleven als een man 
die werd gewaardeerd om zijn stoer karak
ter, een onvermoeibaar werker, maar ook 
een man van ernst en nauwgezet plichts
besef, altijd blijmoedig en meelevend met 
het Hef en leed van de ander. 
Door de vroege dood van zijn ouders, kwam 
hij al Jong naar Beltrum toe. Hier bouwde 
hij een bloeiend loonbedrijf op, waaraan hij 
zijn beste krachten gaf. Sterk van lichaam 
en geest trok hij langs de mensen die een 
beroep op hem deden. Hij hield van werken, 
al was het nog zo zwaar, maar hij had ook 
oog voor de mensen die hij op zijn levens
weg ontmoette. Hij kon er nog met plezier 
over vertellen. want hij had van alles beleefd. 

Hij was een man met een diep geloof, die 
wist wat bidden en werken was. Hij was een 
voorbeeld van een oprecht christelijk leven, 
die trouw was aan :z:l)n opdracht in :z:i)n :z:org 
voor kerk en maatschappij. Jarenlang was 
hij grafdelver op het kerkhof van Beltrum 
en vond tijd om anderen te helpen. Hij ge
noot van het leven en bad belangstellfng 
voor :z:ijn kinderen en kleinkinderen, voor 
zijn familie en "rienden. 
De sterke eik, bij is gevallen. Het laatste jaar 
begon :z:ijn gezondheid minder te worden, 
maar bij gaf het nog niet op, totdat hij be
sefte dat het niet meer ging. In alle rust en 
vol overgave is hij temidden van :z:ijn dier
baren teruggegaan naar de Heer van leven 
en dood. 
Mijn lieve vrouw dank ik voor alle liefde en 
:z:org voor mij. Mijn geliefde kinderen en 
kleinkinderen vraag Ik goed te blijven voor 
moeder en elkaar. Dierbare familie, vrienden 
en kennissen, u allen dank 1k voor zoveel 
vriendschap en meeleven. U allen vraag Ik, 
wilt mij niet vergeten in uw gebed en 
herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Wij willen u allen graag hartelijk danken 
voor uw medeleven bij het verlies van mijn 
lieve man en onze dierbare vader en opa. 
Het beeft ons goed gedaan. 

W. Tb. Molendijk-de Reus 
Kinderen en kleinkinderen 


