
Dierbare herJnnering aan 

HERMINA CHRISTINA 
JOHANNA HUDEPOHL 

weduwe van 
MARINUS ANTONIUS BEVERS. 

Zij werd geboren op 21 augustus 1910 
te Hardenberg. - Op 8 december 1989 

overleed zij te Enschede. 
De Uitvaartdienst vond plaats op 

13 december In de Verrijzeniskerk, 
waarna crematie volgde te Usselo. 

t 
Moeder blijft in onze herinnering 

voortleven als een sterke en zelfstan
dige vrouw. Zonder veel woorden aan 
zichzelf te besteden had ze steeds 'n 
open oog voor anderen. 

Met haar praktise aard nam ze de 
dingen ter hand, zoals ze op haar weg 
kwamen, altijd bereid het goede in 
anderen te zien. 

Zij heeft mooie, maar ook veel 
moeilijke momenten in haar leven ge
kend. - Haar man overleed toen zij 
amper dertien jaar getrouwd waren. 
Hun beide dochters waren nog jong 
en zij stond voor de taak hen alleen 
verder op te voeden. 

Ook in haar familie werd zij pijnlijk 
geconfronteerd met de dood, toen 2 
zussen van haar verongelukten en 
3 anderen kort na elkaar overleden. 

Wellicht is dit een van de redenen 
geweest dat zij altijd een goed en 
warm kontakt onderhield met haar 
nichten en neven. 

Zij was heel gelukkig met haar vijf 
kleinkinderen, die dicht bij haar in de 
buurt woonden, zodat zij haar regel
matig konden bezoeken. 

Haar gastvrijheid en zorgzame aan
dacht gold ook de mensen in de 
buurt en waar mogelijk bood ze 
graag hulp. 

In haar vrije tijd handwerkte zij zo 
graag en veel, en toen haar gezond
heid het nog toeliet kon ze zich hele
maal uitleven in haar tuin. 

Moge al datgene waarin zij op haar 
manier goed is geweest in ons verder 
leven. En moge zij zelf genieten in 't 
Paradijs en in Gods Liefde voer altijd 
gelukkig zijn. 

Voor uw meeleven na het overlijden 
van moeder danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


