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Ter dankbare herinnering aan 

GERARDUS HENDRIKUS MOL THOF 

echtgenoot van 

MARIA JOHANNA KORTMAN 

Hij werd geboren op 22 april 1911 te De Lutte (gem. 
Losser) en overleed op30 november 1987 te Oldenzaal. 
Op 4 december was de uitvaart voor hem in de St. 
Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, waarna we hem te 
ruste hebben gelegd op de begraafplaats te O'denzaal. 

In vader is van ons heengegaan een harde werker vol 
ondernemingsgeest, hij had belangstelling voor alles, 
had gevoel voor humor en kon genieten van de kleine 
vreugden van het leven, hij hield van de natuur. 
Samen met zijn vrouw heeh hij na gedane arbeid een 
aantal jaren echt genoten van de vrije tijd. Vorige maand 
openbaarde zich echter een ongeneeslijke ziekte. 
Dankzij de trouwe zorg van zijn vrouw en kinderen kon hij 
tot het eind toe thuis blijven. 

Kracht vond hij daarbij vooral ook in zijn geloof. En zo is 
hij vredig gestorven in vertrouwen op God. Wij sluiten ons 
daarbij aan en bidden: 
God, met dit sterven is veel wijsheid, mildheid en begrip 
onherroepelijk uit ons midden verdwenen. Bij alle verdriet 
zijn wij ook dankbaar voor alles wat hij i~ zijn leven aan 
goedheid uitstraalde. God, wij geloven dat dit onvermij
delijke einde tevens het begin is van iets waarvoor 
menselijke woorden tekort schieten. Maar het gaat om 
hemel en geluk, om vrede en om eeuwigheid, het gaat om 
U. Daarom vertrouwen we hem toe aan U; en we bidden 
dat wij eenmaal verenigd worden met hem die we graag 
nog langer in ons midden hadden gehad. 
Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen. 

Voor Uw bl ijken van medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn innig geliefde man en dierbare 
vader, schoonvader en lieve opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Mevr. Molthof 
kinderen en kleinkinderen. 




