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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Gerharda Althof-Hoogeslag 
weduwe van Marinus Johannes Althof 

Moeder werd op 20 juli 1902 te Raalte geboren. 
Na een welbesteed leven is zij op 25 september 
1986 onverwacht overleden in het Stadsmaten
ziekenhuis te Enschede. Op dinsdag 30 september 
waren wij voor haar uitvaart bijeen in de Onze 
Lieve Vrouwekerk te Hengelo ov. Daarna hebben 

we haar bij vader te rusten gelegd op het 
r. k. kerkhof van Hengelo ov. 

Moeder - we zeiden altijd "Moe'" - was tot het 
laatst van haar leven een kranige pittige vrouw 
met veel energie. Vijftien kinderen bracht zij ter 
wereld. Met vaste hand leidde ze haar grote gezin. 
Dat was soms niet eenvoudig, want er waren ook 
tijden dat er veel vindingrijkheid nodig was om 
alles te beredderen. Van jongsafaan wist ze zich 
aan de omstandigheden aan te passen. Met een 
positieve ievenskljk probeerde ze van elke dag 
Iets goeds te maken. "Gisteren was het iets 
slechter", zei ze zo vaak, tot op de laatste dag 
van haar leven. 

Moeder hield niet van zelfbeklag. Met haar tem
perament ging ze door, zonder om te zien. Ze 

wist wat ze wilde en liet dat ook merken. Toch 
zocht ze in haar gezin ook het compromis , dat 
niet altijd door iedereen in dank werd afgenomen. 
Voor haar kleinkinderen was ze een echte oma. 
die hen graag verwende en voor iedereen belang
stelling had. 

Moeder praatte graag en veel. Ze bezat een grote 
levenswijsheid, die meegroeide met de tijd. want 
ze las veel en ze hie ld alles bij, wat er in de 
politiek en de maatschappij gebeurde. Ook kende 
ze een onbeperkte hoeveelheid gezegdes en 
spreuken en voor elke kwaal wist ze wel een 
middeltje. 

De laatste jaren was ze vaak ziek . Ze was dank
baar voor de goede verzorging in het gezin van 
Herman en Paulien. Hoe ziek ze soms ook was, 
telkens kwam ze er weer doorheen. Ze wilde van 
doodgaan niet weten. In die tijd heeft ze veel 
gebeden. want het geloof in God was de kracht 
in haar leven. Daarbij had ze een groot vertrouwen 
In de H. Gerardus, die haar steun en toeverlaat 
was. 

Onverwacht voor haarzelf en voor ons is ze in 
al le rust door de poort van de dood naar God 
gegaan. Bij Hem moge ze . met vader herenigd, 
nu voor altijd in vrede leven. 

Moe. bedankt voor alles! 

Oma. we vergeten je nooit! 


