
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Hendrika Francisca Maria 
Berends-Burghout 

Zij werd geboren op 23 augustus 1899 te Losser. 
Zij overleed op 2 september 1991 in het verpleeg
tehuis "Oldenhove" eveneens te Losser. Wij hebben 
afscheid van haar genomen op 5 september 1991 
tijdens een Eucharistieviering in de Drieêenheids
kerk te Oldenzaal, waarna we haar begeleid hebben 
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aan de 
Hengelosestraat, aldaar. 

Na een welbesteed leven van 92 jaar is onze 
moeder en oma vredig ingeslapen. Zo'n lang leven 
kende vele turbulente periodes. 
Zij werd geboren in het tolhuis aan de Hengelose
straat. Al op jonge leeftijd moest zij hel verlies van 
haar beide ouders incasseren. Ook het verlies van 
haar enige broer, op nog jonge leeftijd, heeft haar 
veel gedaan. 
Moeder nam een centrale plaats in temidden van 
het gezin. Met name in de oorlog maakte het gezin 
soms spannende momenten mee. Moeder stond 
open voor de noden van andere mensen. De deur 
stond open voor iedereen. Daarbij maakte zij geen 
onderscheid tussen arm en rijk. Zelfs na de oorlog 
werden er kinderen opgenomen uit het door oorlog 
verwoestte Oostenrijk. 
Het lijkt wel of ze haar beroep is misgelopen. Zij 
wilde graag onderwijzeres worden. Want haar hele 

leven lang ging ze creatief om met het schrijven 
van brieven en het voordragen van liedjes. Ook gaf 
ze veel om de natuur. Haar liefhebberij ging zowel 
uit naar de bloemen als de dieren. 
De verhuizing naar de "Molenkamp" samen met 
vader heeft ze als heel onprettig ervaren. Ze zag er 
tegenop. Maar weldra werd ze daar toch ook weer 
actief en zat ze in het zangkoor van de :Molen
kamp". De verhuizing naar "Oldenhove" heeft ze 
echter nauwelijks bewust meegemaakt. Daar genoot 
ze tenslotte een uitstekende verzorging. 
Haar gelovige houding werd mede bepaald door 
het leidster-zijn van de bedevaarten naar het Maria
oord Banneux. Maria, de moeder van de Heer, 
speelde kennelijk een grote rol in haar leven. 
Moeder heeft 25 jaar lang die bedevaarten mogen 
helpen organiseren. 
Hendrika Berends-Burghout gaat nu verder met haar 
laatste bedevaart op weg naar haar Schepper. 
Willen we dan diezelfde Schepper bidden, dat zij 
voor altijd mag rusten in vrede. 

Moeder en oma, bedankt! 

Voor uw medeleven na het overlijden en bij de 
uitvaart van onze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder, zeggen wij U hartelijk dank. 

kinderen 
kleinkinderen 
achterkleinkinderen 


