
Dankbaar gedenken we 

JOHANNA WILHELMINA 
WALHOF 

weduwe van 
HEINRICH LUTGARDUS HEUPINK 

Ze werd geboren te Enschede op 
5 juli 1906. - Ze overleed na een lang
durige ziekte, toch nog onverwacht, 

op 8 mei 1990 in het verpleeghuis 
"De Cromhoff" op bijna 84-jarige 

leeftijd. - We deden haar uitgeleide 
na de Uitvaart in de St.Jacobuskerk 

op 10 mei. Daarna volgde de 
crematieplechtigheid te Usselo. 

t 
Al op jongere leeftijd verloor Jo haar 
ouders. Daardoor kwam ze, samen 
met een zus, al als 9-Jarige bij de 
religieuze Zusters in Groenlo. 
Een belangrijk deel van haar Jeugd 
bracht ze daar door. 
Sinds 1952 wonend aan de Florapark
straat 63, was ze gelukkig getrouwd 
met Hennie Heupink. - Hij stierf on
verwacht in augustus 1961, 56 jaar. 
Dit alles liet zeker zijn sporen na en 
verklaart mede waarom ze zo gehecht 
was aan haar huis, daar vond ze een 

heel stuk geborgenheid en daar, in de 
wijk, voelde ze zich thuis. 

Ondertussen werkte ze veel jaren 
hard in menige huishouding. Ze deed 
het met veel plezier, straalde zelf van 
vrolijkheid en had een flinke dosis 
humor. Toen ze haar werk beëindigde 
miste ze het aanvankelijk erg. Maar 
later wist ze weer volop vulling aan de 
dag te geven en genoot ze van o.a. 
de uitstapjes met de "Zonnebloem". 

Jo is bijna 3 jaar ziek geweest, waar
van ze bijna een jaar in De Stadsma
ten verbleef. Toch nog onverwacht is 
ze gestorven in "De Cromhoff". 

God zal haar groot geloof niet be
schamen. Hij zal haar opnemen in 
Zijn Vaderhuis, waar Hij al haar ver
langens zal vervullen. In dit vertrou
wen nemen we vandaag afscheid van 
haar, wetend dat het geen afscheid
voor-goed is. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk die ons uw 
blijk van deelneming gaf na het over
lijden en de uitvaart van onze lieve 
zuster. schoonzuster en tante, Jo. 

De familie 




