
In dankbare herinnering aan 

Maria Elisabeth Johanna 
Hodes - van der Most 

weduwe van 
Antonius Josef Hodes 

Geboren ie Dedemsvaan. d.d. 21-1-09 
Overledt:n tt: Hengelo (0). d.d. 9-11-99 

De Eucharis1ieviering bij baar afscheid was in haar 
parochiekerk St. Lambertus ie Hengelo (0 ). 
waarna de crematieplechngheid plaatsvond in het 
crematorium "Enschede" te Usselo op 13 novem
ber 1999. 

Na een zorgeloze jeugd, leerde ze haar man ken
nen in Almelo, waarna ze een gezin sticht1en ie 
Borne. Aangezien haar man, als chauffeur van 
Stork, veel buitenshuis vertoefde, kwam veel van 
de opvoeding op baar schouders neer. Haar scerke 
karakter kwam in die periode uits1ekend van pas. 
Belangrijk vond ze dat haar gezin er necjes bijl iep, 
en daarvoor was ze dagen en nach1en bezig met 
het maken en verstellen van kleding. 

Dat haar kinderen een goede opleiding genoten 
vond ze eveneens zeer belangrijk. Bij onvoldoende 
inzet werd gedreigd met zware lichamelijke ar
beid. Ech1er bij bewezen onrecht sprong ze voor 
haar kinderen in de bres en werd menigeen de 
oren gewassen, ongeacht rang of stand. 
Nadat de kinderen uitgevlogen waren en baar man 
pensioen kreeg, zou een mooie periode aanbre
ken. Helaas werd haar man ziekelijk en de zorg 
voor hem nam haar volledig in beslag. 
Kon na het overlijden van haar man werd zij ge
troffen door een hersenbloeding en wal wellllgen 
lukt kreeg ze met haar wilskracht voor elkaar en 
k-wam weer terug op haar vertrouwde stekje aan 
de Oversteweg 6 in Hengelo. Geleidelijk ging hei 
ech1er sieeds minder. Met behulp van de thuis
zorg kon ze het venrek naar een verpleeghuis nog 
enkele jaren uitstellen. Vanaf mei '98 verbleef ze 
in het P.C. Borsthuis waar ze na een liefdevolle 
verzorging rustig is ingeslapen. 

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden na 
het overlijden van onze moeder, oma en overgroor
moeder zeggen we U langs deze weg onze oprechte 
dank . 

De kinderen. 


