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IN MEMORIAM 

1917 - 1988 



Gedenk in uw gebeden en bewaar in uw herinnenng 

Hendrikus Johannes Molthof 
emeritus-pastoor te Vasse, gem. Tubbergen. 

Rikus Moltbofis geboren op 22Januan 1917 te de 
Lutte, gem. Losser uit een gezin van 9 kinderen. 
Via de seminaries te Zenderen (Carmelieten), Cu
lemborg, Apeldoorn en Rijsenburg. werd hij pries
ter gewijd op 25 juli 1943. 
Na dne kapelaamJaren te Heino. drie te Jutphaas 
tien te Montfoon en drie te Deventer was hij achter
eenvolgens van 1962 tot 1965 pastoor te De Vecht· 
Terwolde, van 1965 tot 1980 te Zevenaar en van 
1980 tot 1986 te Broekland. 
Zijn laatste twee jaren bracht hiJ door in Vasse, als 
emeritus-pastoor, steeds bereid om in buunparo
clues kollega ·s te helpen. 

Een slopende ziekte, die hij manmoedig verdroeg 
met een echt geloof en vaak ook met een relative
rende humor, vond een einde bij 1ijn toch nog 
onverwachte dood 
Maandagmorgen 7 maan 1988 stierf hij. Gelukkig 
dat 1ijn goede huisgenote Diny Braker hem ook in 
ZJJn laatste uur heeft kunnen bijstaan. De Uitvaan
dienst werd gehouden op vrijdagmorgen 11 maart 
in de parochiekerk van de H.H. Joseph en Pancra
tius te Vasse. De begrafenis daarna was op het r.k . 
kerkhof aldaar. Op de avond er aan vóórafgaand 
vond de avondwake plaats. 

.. Ik wil Hem noemen bij Zijn naam, 
de Heilige God. zowaar als ik leef. 
Ik dank Hem uit de grond van mijn hart, 

en geen van Zijn weldaden wil ik vtrgeten ...... . 
Hij twist niet met ons ten einde toe. 

Hij draagt ons geen zonden achterna. 

HIJ zal geen kwaad met kwaad vergelden. 
groter dan onze zonden is Hij ... .... 

Mensen. hun dagen Zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld.· 
dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 

Maar duren zal de liefde rnn God. 
voor allen die ZIJn verbond bel.·aren. 
Z1;n woord behartigen en het vol-brengen .... 

Barmhartige Heer, genadige God .... " 

(uit Psalm 103) 

Voor Uw medeleven na het overliJden van pastoor 
Molthof, zeggen wiJ U onze oprechte dank 

Va.\~e. 11 maan 1988 
Denekamperweg 11!6 

Diny Braker 
Fam. Molthof 




