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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus 
Molen kamp 
echtgenoot van 

Gerritdina Leferink 

Hij werd geboren op 12 november 1925 in de 
Veld maat te Haaksbergen. Hij overleed op 1 november 
2006 te Delden. 
Tijdens de plechtige uitvaart op 7 november hebben 
wij afscheid van hem genomen en hem te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Gerhard groeide op in een gezin van 6 kinderen op 
de boerderij van zijn ouders. Na de lagere school 
ging hij naar de ambachtschool en leerde daar voor 
timmerman en ging daarna werken in het bedrijf van 
zijn oom. Hij heeft dit niet zijn hele leven gedaan. 
Ook heeft hij gewerkt op landgoed Hudig en daarna 
Twickel. 
In de oorlogsjaren moest hij vluchten naar Duitsland 
wat hij toen bijna met de dood moest bekopen. In 
januari 1954 is hij getrouwd met Dien Leferink uit 
Boekelo. Hun huwelijk heeft 52 jaar mogen duren en 
daar hebben ze ook zeker van genoten. Ze kregen 
3 zonen en 6 kleinkinderen waar hij veel van heeft 
genoten. 

Gerhard z'n hobby's waren fokken van Duitse 
herders en later de pony's en zijn fuchsia's niet te 
vergeten . Ook zijn liefhebberij voor paard en koets, 
daar kon hij uren van genieten. 
Hij was een zorgzame en lieve man, vader en opa. 
Maar stond ook voor vele anderen altijd klaar. Je 
kon altijd op hem rekenen . Niets was hem teveel. 
Hij was al heel lang bij huis, maar de laatste jaren 
ging zijn gezondheid steeds verder achteruit. Hij kreeg 
een pace-maker in de hoop dat die hem kon helpen 
bij zijn vermoeidheid . Maar in plaats daarvan ging 
het steeds slechter. Voor ruim 3 weken terug werd 
hij opgenomen in het ziekenhuis voor een ontsteking 
in zijn knie. Met het idee dat dit wel over zou gaan 
ging hij naar huis om daar verder te herstellen. In 
deze moeilijke tijd had hij veel steun in zijn geloof 
aan Maria. Dat hij ons zo gauw zou verlaten hadden 
wij niet gedacht. 

Gerhard je hebt van het aardse bestaan iets heel 
kostbaars gemaakt. Wij zullen jou altijd blijven 
herinneren als een liefhebbende man, vader en 
fantastische opa. 

Wij willen u oprecht dank zeggen voor uw blijk van 
medeleven na het overlijden van mijn man, vader 
en opa. 

Dien Molenkamp - Leferink 
Kinderen en kleinkinderen 


