
IN VREDE 

HERMINA HOBERT 

echtgenote van 
Bernardus Kleinlangevelslo 

Zii werd geboren op 25 februari 1916 te 
Hellendoorn. Ges1erkt door het Sacra· 
ment der zieken, overleed zij te Lutten
berg op 6 augustus 1976. Haar lichaam 
hebben wij begraven de 10e augustus 
d.a.v. op het parochiêle kerkhof te Lut· 
tenberg. 

Bij het snelle en vroegtijdige sterven van 
deze dierbare overledene hebben wij al· 
len ons eigen gevoel: intens verdriet bii 
haar man en kinderen, · pijnlijk gemis bij 

DANKBETUIGING. 

Voor Uw medeleven en hartelijkheid tij 

dens de ziekte en bij het overlijden van 

mijn vrouw en onze moeder en oma, be

tuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Kleinlangevelslo 

familie en buren, · geschoktheid bij alle 
medeparochianen Maar meer dan aan 
onszelf mogen w11 denken aan háárzelf, 
die in korte tijd klaar moest komen met 
de wetenschap dat zij niet meer beter 
kon worde11 en afscheid moest nemen 
van wie haar het meest dierbaar waren. 
Het viel haar moeilijk te sterven, zij die 
nooit ziek geweest was en die meende 
dat haar taak nog niet volbracht was. 

De eenvoud waarmee zii het onmogelijke 
toch aanvaardde, de vrede en goedheid 
die van haar uitstraalde, haar nederige 
geloof dat God haar wachtte, vormen een 
tekening van heel haar leven. Dat was 
immers ge '.;enmerkt door zorgzame liefde. 
bescheide.1he1d, bereidheid om zich te 
geven en te offeren. En da.1kbaar was zij 
voor de liefde die zij terug ontving. Is 
het liefste op aarde ons nu niet ontval· 
len? 

Goede God, wij danken U voor alles wat 
moeder voor ons betekende. Wij willen 
al het mooie van haar in ons leven uit
dragen. Bekroon Gij haar leven wat hier 
op aarde werd afgebroken. Maak haar 
gelukkig want zij heeft zoveel voor ons 
gedaan. Help ons om voor vader een 
steun te zijn in zijn verdriet en in zijn 
zorg voor ons. En mogen wij na het ver· 
driet ook het besef krijgen dat moeder 
in Uw nabijheid ook ons opnieuw nabij is. 


