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Een dankbare herînnering aan 

Riky Blokhuis 
echtgenote van 

Johan Roetenberg 

Zij werd op 20 september 19:>7 te Volthe 
geboren en overleed op 28 maart 1991 thuis 
aan De Mors te Ootmar~um. Op zaterdag 
30 maart d a.v. hebben wij haar na de Uit
vaamiering in de HH. Sirnon en Judas ~erk 
te Ootmarsum begeleid naar haar laatste 
rustplaats op de r k. begraafplaats aldaar. 

Onverwachts ben je van ons heengegaan. 
mijn lieve vrouw, ome lieve moeder en 
dochter. 
Je was een lieve vrouw. gastvrij voor ieder. 
een met wie jrj in aanraking kwam. 
Je had je glimlach klaar voor iedereen. 
Het werk voor ons heb je altrjd gedaan met 
een opgewekte geest. 
Nooit was iets te veel voor jou. hierbij ver
gat je vaak jezelf. 
Het gezin was alles voor jou. 
In onze herinnering blijf je voortleven als 
iemand die voor alles en voor iedereen 
zorgde. 

Trouw aan je geloof heb je wekeliJkS de 
H. Eucharistie gevierd in de kerk die je zo 
dierbaar was. 
Net nu we samen van het leven konden 
genieten vielen onze plannen uiteen. We 
hebben er té korr van mogen genieten. 
We hadden jou nog graag \ele jaren bij 
ons gehouden. Het heeft niet zo mogen zrjn. 
Dat willen wij en allen die jou gekend 
hebben. van jou willen zeggen: Je was een 
toegewijde echtgenote en een lieve moeder 
en dochter. 
Zo werd je door ons gekend en bemind. 
Wij zijn je dankbaar voor alle liefde en 
zorg. Wij gunnen je van harte de rust en 
vrede die nu \'OOr eeuwig jouw deel zal z!Jn 
en hopen eens allemaal bij elkaar verenigd 
te z[in. 

Dank voor uw goedheid, medeleven en belangstelling 
bij het afscheid van mijn lieve echtgenote. onze zorg· 
zame moeder. schoonmoeder en dochter. 

Ootmarsum, 30 maart 1991 

J. B. G. ROETENBERG 
Han~ en Anlta 
Richard en Paullen 
Ronny en Rt',llda 
Marit!lle en llarold 
Anja en leo 
Moeder Blokhul$ 


