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Gedenk in uw gebed en bewaar in uw 

herinnering 

Maria Geertruida Molthof 
sedert 5 mei 1979 weduwe van 
Johannes Wilhelmus Wagelaar 

Zij werd geboren te De Lurte 29 mei 1903 
en overleed pi· ,r,eling thuis aan df' Lattrop. 
perstraat te Denekamp 21 luni 1988. Na de 
Eucharistieviering ten afscheid werd ze op 
25 juni d.o.v. bij vader begraven op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

De Evangelieworden : .Zoe~t eerst het Ko. 
ninkrijk en zijn gerechtigheid . . . Maakt 
u dus niet bezorgd voor de dag van mor· 
gen. want de dag van morgen zorgt voor 
zichzelf" (Mart. 6. 33-34) hebben het leven 
van moeder en oma voor een groot deel 
bepaald. 
Zij kon goed met de ontwikkelingen van 
onze moderne tijd in kerk en samenleving 
meekomen. Ze heeft in haar lange leven 
steeds uit het verleden al wat goed en ... del 
was, meegenomen en daarop in de toe
komst verder gebouwd. Daarom kon ze on
bezorgd leven en genieten van elke dag 
die haar gegeven werd. Ze hleld van uit
gaan en was graag mooi. 

Haar leven heeft weinig tegenslagen ge
kend. Ze was hier dankbaar voor en zal dit 
zeker in haar gebed aan God kenbaar ge
maakt hebben. want ze was een diep ge
lovige vrouw met een bijzondere verering 
voor Maria. De rozenkranss had ze dag en 
nacht bij haar. 
Nu ze plotseling maar niet onvoorbereid 
van ons is heengegaan willen wij naast de 
droefheid om ' t gemis vooral dankbaar zun 
voor alles wat zij voor ons: de kinderen. 
klein- en achterkleinkinderen. en bijzonder 
voor de familie Molthof gedaan en betekend 
heeft. Haar leven is volbracht. God heeft 
haar nu opgenomen in Zijn heerlijkheid. 

Moge zij rusten in vrede. 

~aria. Koningin van de H. Rozenkrans, 
bid voor haar. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde moeder, be
huwd·, groot- en overgrootmoeder. 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Wagelaar 

J. Benneker. kosrer Denekamp 


