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echtgenote van Gradus Johannes Hogt 

Zij werd geboren te Losser, 14 mei 1906 
en overleed in het ziekenhuis "De Stads
maten " te Enschede op 24 juli 1975, na 
voorzien te zijn van de ziekenzalving. Op 
29 juli hebben we haar lichaam te ruste 
gelegd op de r.k. begraafplaats te Olden
zaal, waar haar de blijde opstanding wacht. 

Bedroefd staan wij stil bij dit plotseling 
afscheid . De wetenschap probeerde het 
uiterste, maar stond tenslotte machteloos. 
Een lieve vrouw en moeder viel onver
wacht weg uit ons midden. 
Zij heeft voor ons een niet uit te wissen 
beeld achtergelaten, dat ons stemt tot 
innige dankbaarheid om alles wat ze voor 
ons heeft betekend. 
Moeder had een fijn karakter. Zij was een 
vrouw vol liefdevolle aandacht voor haar 
man en haar kinderen . Zij dacht niet veel 
aan zichzelf, maar stond klaar voor ieder 
die met haar in kontakt kwam. 
In haar oprechte eenvoud genoot ze van 
haar kinderen en kleinkinderen en wist 
hen zonder ophouden gastvrij te onthalen. 
Ze genoot van de kleine dingen van het 
leven en haar gezonde humor kwam wel
dadig over. Zij verstond de kunst echt naar 
de ander te luisteren en begrip op te 
brengen voor iedereen. 

Boven alles was zij een vrouw van diep 
geloof en bracht dit over op haar kin
deren : want ze had het tijdens haar vroe
gere ziektes ervaren : 'God is bij je in 
vreugde en verdriet , bij leven en dood'. 
Met haar buigen wij ons hoofd en geven 
haar uit handen , hoe moeilijk het ons ook 
valt ; met haar vertrouwend dat het zo 
het beste is. 
Moge de Heer van leven en dood haar de 
eeuwige vreugde schenken en moge zij 
onze voorspraak zijn bij Hem. 

Voor uw blijken van meeleven en deel
neming bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

G. J. Hogt, 
Kinderen en Kleinkinderen 

Oldenzaal , juli 1975 
Schipleidelaan 15. 


