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In dankbare herinnering 

Gerhard Molthof 

echtgenoot van 

DORA EERTMAN 

Hij werd geboren op 29 november 1925 in De 
Lutte. Gesterkt door het Sacrament van de Zie
ken overleed hij thuis, in het bijzijn van zijn ge
zin, op 10 april 1996 na een langdurige ziekte 
Wij hebben hem op 13 april 1996 ter ruste ge~ 
legd op het r.k. kerkhof m De Lutte. 

Pa heeft een arbeidzaam leven gehad dat startte 
met de te~erkstelli~g in Duitsland tijdens de oor
log om ~1erna 40 1aar werkzaam te zijn bij de 
Heemaf m Hengel<?. Vervolgens heeft hij ruim 
121aar kunnen genieten van zijn vrijheid, die hij 
vulde me.t a!lerlei karweitjes thuis en werkzaam
heden b1J zijn broer op het ouderlijk huis aan de 
Bentheimerstraat. 
Pa WiiS was een huiselijk type die graa9 gezel
ligheid zocht binnen zijn gez in, de familie en tij· 
dens het leggen van een l<aartje samen met de 

buren. Tot vlak voor ziLn dood volgde hij de voet· 
balwedstrijden op de TV. Buitenshuis was hij ja
r~~lang aktie_f als lid van de vrijwillige brandweer. 
Z11n belevenissen hier leverden hem boeiende 
gespreksstof als hij was omringd door familie en 
oekenden. 
Pa was ~.en liev~ m~n met een zach!aardig ka
rakter. H11 stak z11n eigen mening weliswaar niet 
onder stoelen of banl<en, maar ruzie was hem 
vreemd. Hij koesterde een goede verstandhou
ding en veel was hem eraan gelegen dit zo te 
houden. De blijdschap die hij toonde als zijn kin· 
<!~ren en kleinkinderen op visite kwamen zal al· 
t11~ 1n ons geheugen gegrift blijven. 
Zijn ziekte ope~b.aarde zich ruim vijf jaar gele· 
den. Ogenschijnlijk ging het vooral in het begin 
goed, maar het inleveren kostte hem toch veel 
moeite. Een proces waarmee hij anderen in zijn 
omgeving niet mee lastig wilde vallen. Zijn groot
ste lijden was misschien wel de last die hij an
deren. dacht te bezorgen. Echter aan het einde 
van z11n leven overheerste de dankbaarheid voor 
degenen die hem thuis tot het einde hebben ver
zorgd. Ondanks zijn eigen ziekte toonde hij met 
name richt~ng ma bezorgdheid en een oprech
te waardering. Het doet ons goed dat pa zijn 
dank hiervoor nog in vol bewustzijn kon uit· 
spreken. 

Wij danken U voor uw medeleven en belangstel· 
ling na het overlijden van mijn man, pa en opa. 

Dora Molthof-Eertman 
Kinderen en 
kleinkinderen. 


