
Ter herinnering aan 

Johanna Aleida Greftenhuis 
echtgenote van 

Bernardus Antonius Aikkink 

Zij werd geboren op 4 november 1919 td 
Losser. ZiJ ontving de ziekenzalving en is oo 
27 december 1995 m het 7.iekenhuis te Ol
denzaal overleden. 
Op 2 januari 1996 hebben we haar lichaam, 
na de Eucharistieviering in de parochiekerk, 
begraven op het r.k. kerkhof te Beuningen. 

Anny Aikkink-Greftenhu1s zal in or.ize .herin
nering blijven voortleven als een 11venge en 
hardwerkende vrouw. Na haar huwelijk in 
1957 met Bels Rikkink g;ngen ze wonen aan 
de Volterdijk. 
Samen met haar man, en later geholpen door 
hun zoon Alouis, heeft ze het boerenbedrijf 
daar opgebouwd. 
Ze hield van netheid. En ze was pas echt 
tevreden als het werk op de boerderij was 
gedaan en alles netjes was opgeruimd. 
Werken in de groentetuin deed ze met veel 
plezier. Als ze maar even tijd had was ze daar 
te vinden. 
Anny was een bescheiden vrouw die niet op 
de voorgrond wilde staan. Onopvallend gin.g 
ze haar weg, altijd aanwezig voor hen die 

haar dierbaar waren, haar man Sets en haar 
zoon Alouis. Zij was de spil waar het gezin 
om draaide. 
Anny was vol belangstelling voor het wel en 
wee van de mensen om haar heen. Ze leefde 
met hen mee in mooie ogenblikken, maar 
vooral bij verdriet en tegenslag was haar 
meeleven groot. Ze probeerde waar ze kon 
anderen bij te staan in hun verdriet. 
Haar diep geloof, groot Godsvertrouwen en 
haar bijzondere liefde voor Maria zullen al
tijd in onze gedachten blijven. 
Nu is er een eind gekomen aan een welbe
steed leven. Graag hadden we haar nog bij 
ons willen houden, maar de vele goede her
inneringen en het geloof dat zij bij God 1n de 
hemel met ons verbonden bliJft zullen ons 
de kracht geven om in haar geest verder te 
gaan. 
Moeder, rust in vrede en bedankt voor alles. 

Maria, moeder van altijddurende bijstand, 
bidt voor ons. 

Voor uw medeleven en belangstelling, be
toond na het overl ijden van mijn lieve vrouw 
en mijn zorgzame moeder, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

8.A. Rikkink 
Alouis 


