


Ter dankbare herinnering aan 

Hetty van Loon - Rohof 
weduwe van Wi m van Loon 

Ze is geboren op 28 septe mber 1924 te Almelo, 
alwaar ze ove rleed op 3 februari 1997. Na de 
afscheidsviering in de Sr. Georgius-kerk op 7 februari 
1997 hebben we haar begeleid naar de R. K.-begraaf
plaars re Almelo. 

Herry is opgegroeid in een gezin met 6 kindere n. In 
1956 trouwde ze met W im van Loon, en ze kregen 2 
kinderen, Annette en Peter. 
Na maar 7 jaren huwelijk overleed haar man plo rse
lmg en bleef ze achter met 2 kleine kinderen. Door 
haar positieve instelling en doorzettingsvermogen 
lukte het haar haar kmderen een fijne jeugd re bezor
gen. D1t met steun van haar beide moeders en zus 
Toos. Nadat moeder Rohof overl eed, is ze met beide 
kindere n in _het ouderl ijk hu is gaan wo nen, bij haar 
zus Toos. D1t was voor allen een hele plezieri ge rijd. 
Alles deden ze samen. 
Muziek nam een grote fl aats in in haar leven. 
Jarenlang heeft ze zowe in het koor van de 
C hrisroffelparochie als in het Toonkunsrkoo r Almelo 
haa r za ngstem laren horen. Hier kon ze met voll e teu
gen va n genieten. 
Via de C hriscoffelpa rochie deed ze veel vr ijwillige rs
werk voor De Zonneb_loem en het jaarlijks terugke
rend Z 1ekentrtd1um. D1t werk deed ze met volle over
tuiginjs. 
Dne par geledeia werd bij haar een ernsrige ziekte 
ontdekt. Her was een hele grote klap voor zowel haar
zelf als haa r verdere fam ilie en bekenden. Dit bere-

kende dat ze haar verdere leven op een heel andere 
man ier moest gaan invullen ... Ondanks alle proble
men die ze toen tegenkwam bleef haar belangstelling 
voo r kmderen, klemkmderen en alles en iedereen om 
haar heen bestaan. Ook de belangstelli ng voor haar 
was zeker nier $enng. Dat bleek wel uit de vele atten
nes die ze onrv1ng 111 de vorm van bezoekjes, kaarten, 
bloemen, celefoo ncj es_enz. Die deed haar enorm goed. 
Na een vrtJ scab,ele t1Jd nam haar gezondheid de laat
ste vier weke n toch nog snel af. Ze had het hier heel 
moeilij k mee. Steeds vaker hoorde je haar zegge n: " Ik 
ben hee l_ moe en helemaal OJ?-" De laatste week ver
bleef z_e 111 het Twenreborg Z iekenhuis, alwaar ze lief
devo l 1s verzorgd. In het liijzij n van haar naaste fam i
lie heeft ze het H eilig Sacramenr der Z ieken onrvan
gen, waarna ze de dag ern a rust ig is ingeslapen. 

Bewonderenswaard ig is de manier waarop zij haar 
~1ekre tot het emd roe heeft gedragen . Haar lijfspreuk 
niet klagen maar dragen ' heeft ze altijd op een 'cor

rect en vooruitstrevende' manier overeind weren re 
houden. I)e l~atste _woord~~ 9 ie we van haar gehoord 
hebben Z!Jn: Her 1s goed . f erugdenkend aan deze 
woorden kunn en wij er vrede mee hebben d ie grote 
verlies re dragen. Vergeten zullen we haar nooit. 

Voor al uw_ medeleven en getoo nde belan$stelling rij
dens haar ziekte en nu will en wij U hartelij k danken. 

Almelo, 7 februari 1997 
Hofkampsrraac 19 

Annette en Hans 
Wouter, Jeroen 

Peter en Harrier 
Toos 


