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Met veel liefde en eerbied willen wij 

blijven denken aan 

Gezina Johanna Langen hof-Oude 
Hilberink 

weduwe van 

Hendrikus Johannes Langenhof 

Zij werd geboren op 3 november 1909 te Oldenzaal. 
Op 3 oktober 2000 is z ij overleden in het verpleeg
huis te Denekamp. Na de Uitvaartmis, op 6 oktober 
in de H. Drieeenheidskerk te Oldenzaal hebben we 
haar begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Nu we afscheid hebben moeten nemen van moeder, 
van oma, zijn we bedroefd maar ook heel dankbaar. 
We gedenken haar als een vrouw, die met heel veel 
liefde en inzet gezorgd heeft voor haar gezin. Ze 
leefde eenvoudig, luxe hoefde voor haar niet. Ze was 
gehecht aan haar zelfstandigheid. Zij was een sterke 
vrouw, met een goede gezondheid en een sterke wil. 
Oma, kon genieten van de kleine dingen, die het 
leven zo aangenaam maken: de tuin, de hond, de 

kippen en het "er zijn" voor ons. Zij putte veel 
kracht uit haar geloof, waarbij Maria een belangrijke 
rol vervul de. Tot voor een jaar geleden, ging zij 
wekelijks naar de kerk. Toen ze, vanwege haar 
ouder-worden niet meer alleen kon zijn, kon ze 
worden opgenomen in het Verpleeghuis in 
Denekamp. Daar heetl ze maar kort kunnen verblij 
ven. Wij hebben afscheid van haar genomen en haar 
leven neergelegd in de hand van God, die de Schep
per, de Gever en de Voltooier van het leven is. Moge 
zij thans, bevrijd van pijn en zorgen, en herenigd met 
vader, opa, leven in de heerlijkheid bij God. 

liefdevolle God, 
U bent barmhartig en goed, U wacht op ons. 
Wij bidden U voor moeder, oma, 
voor Sientje LangenhofOude llilberink: 
Herinner (! haar godsvertrouwen en haar geloof, 
leid haar binnen in uw Huis 
en moge zij daar voor altijd gelukkig zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Familie Van der Zande. 


