
Om je heengaan treuren wij 
.. om wat je was zijn w ij je dankbaar 

Gedenk in uw gebeden 

Anna Maria Hudepohl-Olde Hanhoff 

Zij werd geboren op 25 januari 1942 in de ge
meente Losser. 
Na een moedige strijd van ruim 6 jaar overleed zij 
op 19 april 1997 in Oldenzaal. 
Tijdens de eucharistieviering op 23 april in de 
Mariakerk te Oldenzaal, hadden wij haar voor het 
laatst in ons midden, waarna we haar te ruste zullen 
leggen op de begraafplaats aan de Hengelosestraat. 

Lieve Ans, moeder en oma, we zullen je in 
gedachten houden al s een moedige vrouw, voor 
wie nooit iets te veel was. 
Altijd stond je voor ons klaar, op elk ogenblik, al 
was het midden in de nacht. 
Altijd cijferde je jezelf weg, ieder ander kwam op 
de eerste plaats . 6 Jaar lang heb je gevochten tegen 
je ziekte, om toch maar je kl einkinderen zien op
groeien. 
Geen kuur was te erg om toch maar je leven te 
verlengen. De ergste pijnen deed je tot op het 
laatst af met" Och, het geet wa ". 
3 Jaar lang heb je nog kunnen gen ieten van je 
kleindochter Jessica, die al les voor je was en op 
wie je zo ontzettend trots was. 

De grootste moeite had je dan ook om van háár 
afscheid te moeten nemen; 
En je had nog zo graag de op komst zijnde 
kleinkinderen willen zien . 
Niets was daarvoor teveel . 
Bij jou moest al les perfect zijn . Tot het laatste toe 
wilde je alles zelf nog regelen . 
Dankbaar zijn we je, voor alles wat je ons geleerd 
hebt en een blijvend voorbeeld zul je dan ook 
altijd voor ons zijn. 
Wij zijn dankbaar dat we jou nog zolang in ons 
midden mochten hebben en gunnen jou je ver
diende rust, temidden van allen, zoals je zelf zei: 
je ouders, Marietje en alle bekenden die je reeds 
zijn voorgegaan . 

Lieve Ans, we zullen je nooit vergeten met al je 
hoop, moed en vertrouwen. 
Je blijft ons voorbeeld, slaap zacht. 

Voor de vele bli jken van belangstelling onder
vonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
en onze fantastische maen oma zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 
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