
Ter dankbare herinnering aan 
AJ.~NA LOUISE HENTR ICK 

Zij werd geboren 4 oktober 1896 te Wen
dehausen in Thuringen (DDR) en leefde 
gedurende bijna 35 jaren in een zeer ge
lukkig huwelijk met 

Gerhardus Hogeling 
die haar 31 januari 1956 voorging naar 
de hemel. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zie
ken, dat zij in gelovige overgave ontving, 
overleed zij in het ziekenhuis te Olden
zaal 14 mei 1981. Haar lichaam werd te 
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 

van haar woonplaats Denekamp 
19 mei 1981. 

Haar kinderen en kleinkinderen zullen in 
hun verder leven meedragen het beeld 
van een lieve en diep-godsdienstige moe
der en oma. Haar van God ontvangen 
levensopdracht, om te zorgen en te zwoe
gen voor haar man en kinderen, heeft zij 
tronw volbracht. In een tijd die praktisch 
geen enkele sociale voorziening kende en 
waarin het leven vaak zwaar en moeilijk 
was en getekend door bittere armoede, 
zwoe.gde en zorgde zij voor haar gezin in 
alle eenvoud en bescheidenheid. Zij was 
niet gehecht aan aardse goederen, want 

zij gaf gaarne aan anderen. In al haar 
zorgen en bekommernissen klaagde zij 
nooit. Zij vervulde haar levenstaak in 
trouw aan God en in trouw aan al dege. 
nen, die aan haar zorgen waren toever
trouwd. De kracht daartoe vond zij in 
haar innig contact met God en in haar 
diep geloof. Met haar gaat van ons heen 
een Christenvrouw uit een vroegere ge
neratie, die trouw aan God, aan Christus 
en Zijn Kerk en trouw aan haar levens
opdracht, aan haar leven een rijke in. 
houd ga!. Van haar geldt het Schrift
woord: "Zalig de doden, die in de Heer 
sterven. Van nu af aan zullen zij rusten 
van hun zwoegen. Want hun werken vol
gen hen". (Openb. 14, 13). 

Voor Uw deelneming, ondervonden tij. 
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze beminde moeder en oma betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

Denekamp, mei 1981 
Kloppendijk 48 

Familie Hogeling 
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