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Zij is geboren te Losser op 25 december 1909 en 
overleden op 15 november 1996 te Goor. Na een 
gezongen Requiemmis in de kapel van St. Jozef te 
Delden vond op 20 november d.a.v. de crematie 
plaats te Usselo. 

Ofschoon haar krachten langzaam achteruitgingen, 
is zij toch nog onverwacht van ons heengegaan. Zij 
heeft met haar 86 jaren haar leven vol gemaakt. 
In januari 1929 trouwde zij met Johannes Bernardus 
Hudepohl. Vijftig jaar mochten ze samenzijn en 
werken en zorgen voor hun gezin. Zij werden vader 
en moeder van zes kinderen. In augustus 1 960 
werden ze pijnlijk getroffen door het overlijden van 
hun dochter Catharina. Zij was religieuze en pas 29 
jaar. Ruim een jaar na hun gouden huwel ijksfeest 
overleed in maart 1980 haar man. Het heengaan van 

haar dochter en haar man heeft haar veel en ook 
lang verdriet gedaan. 
Veertig jaar heeft ze gewoond in het haar zo ver
trouwde huis aan de Weth. Voogdgeertstraat 16 in 
Hengelo, totdat haar gevorderde leeftijd extra zorg 
nodig maakte. Ze verhuisde daarom naar het bejaar
denhuis Avondrust en sinds 19 februari 1996 was 
ze in het verp leeghuis Kedingherland in Goor. Zij 
heeft een liefdevolle verzorging genoten. 
Bij haar heengaan is zij gezalfd en hebben we 
samen gebeden dat de Goede God haar bij Z ich 
mocht opnemen en haar zo belonen voor alles wat 
zij voor ons betekend heeft. 

Moge Hij haar de eeuwige vrede en vreugde 
geven bij Hem in de hemel en moge zij daar ook 

haar dochter en echtgenoot weer ontmoeten, 
want de band van de liefde is eeuwig, omdat het 

een geschenk is van God zelf. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma zeggen wij U graag van harte 
dank. 




