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Dankbare herinnering aan 

Maria Valéria Such 

weduwe van 

FRANCISCUS LAMBERTUS HÖVELS 

Moeder werd op 29 juli 1912 in Boedapest gebo
ren. Na ruim 3 jasir liefdevolle verza<ging in het 
Gerardus Majella te Denekamp stierf zij, na het 
ontvangen van het H. Sacrament der Zieken op 
17 maart 1994. Na de Uitvaartmis in de H. Jozef
kerk te Noord-Deurningen hebben we haar op 21 
maart 1994 begraven op het r.k. kerkhof aldaar. 

Moeder kwam op bijna 9 jarige leeftijd via de 
Hervormde Kerk naar Holland. Bij wed. Nijhoff
loman werd zij groot gebracht. 
Ze ging nog in de tussenjaren terug naar Boeda
pest, maar kwam in 1929 weer naar Noord
Deurningen terug. Zij leerde vader kennen en ze 
trouwden in 1936. Ze kregen 6 kinderen . 
lieve moeder en oma, nu je er niet meer bent be· 
seffen we des te meer wat we in je hebben verlo
ren. 
Zij hield veel van haar kinderen en kleinkinderen 
en ze was altijd blij als ze op bezoek kwamen. 
Samen met vader heeft ze ruim 40 jaar in voor
en tegenspoed doorgebracht en was ze dag en 

nacht bezig voor hem en de kinderen . 
Ze kookte lekker, hield van bloemen en fijne din· 
gen. 
Ze was bezorgt om zieke en arme mensen, ze 
gaf ook veel weg. 
Vaak dacht ze aan haar vaderland, dat ze dan 
ook meerdere keren bezocht. 
Na het overlijden van vader ging ze in Denekamp 
wonen waar ze nog fijne jaren doorbracht, tesa· 
men met goede buren, familie en kennissen. 
Door haar geloof in God en Moeder Maria wist 
ze zich gesteund als ze zich eenzaam voelde. Wij 
danken God voor zo'n lieve en goede moeder en 
danken haar voor alle goede zorgen die ze aan 
ons gaf. 
W ij bidden lieve moeder dat je de rust en het 
eeuwig leven mag hebben bij God, samen met 
vader en andere familie, die je soms zo gemist 
hebt. Wij zullen je niet vergeten. 
Mijn lieve kinderen, kleinkinderen, pleegzuster, 
familie, buren en kennissen U allen dank ik voor 
de liefde en zorg aan mij besteed. Moge het U al· 
len goed gaan en vergeet mij niet in uw gebed. 

Wij danken U allen hartelijk voor uw aanwezig
heid, medeleven en gebed. 

Familie Hövels 

Denekamp, 21 maart 1994. 




