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Dankbare herinnering aan 

RIKA HAARMAN 

sinds 23-4-1969 weduwe van 

JOHAN MEINDERS 

Ze werd geboren op 3 april 1905 te Weerselo. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed zij thuis op 28 oktober 1995. De gezon· 
gen uitvaart vond plaats op 1 november 1995 
vanuit de parochiekerk van de H. Plechelmus 
te Rossum. waarna we haar begraven hebben 
op het kerkhof aldaar bij haar man 

"God, ik dank U voor deze nieuwe morgen. 
Help mij deze dag door Ie brengen 
volgens uw bedoeling 
Houd in mij de hoop levend 
op een betere wereld en 
geef mij de kracht 
daar vandaag aan te werken. 
Zegen allen. met wie ik in lief 
en leed verbonden ben. 
Geef mij een open oog voor mijn naaste, 
naar het voorbeeld van Jezus. 
uw Zoon en onze Heer Amen·: 

Dit gebed bad moeder en oma iedere ochtend 
b1J het opstaan. Dankbaar was ze voor haar goe
de gezondheid en helderheid van geest tot het 
einde toe. Intens heeft ze genoten van haar Ie· 
ven: van haar altijd aanwezige zorg en aandacht 
voor haar kinderen, klein· en achterkleinkinde· 
ren; van de fiJne band met al haar buren en ve
le vrienden: van haar prachtig verzorgde 
bloemen· en groententuin en van het pluimvee. 
Toen ze na enkele weken ziekenhuis op 12 ok
tober hoorde van de dok1ers dat ze ongeneeslijk 
ziek was en haar einde naderde, heeft ze dit in 
vr~de aanvaard. Ik heb een mooi leven gehad. 
zei ze. maar aan alles komt een einde. Ze wilde 
zo vlug mogelijk weer naar huis om alles te re
gelen voor het afscheid. Het ontvangen van het 
Sacrament van de Zieken wilde ze heel bewust 
meemake'l en moest gevierd worden temidden 
van al haar kinderen. Na afloop had ze gezorgd 
voor koffie met gebak. Zo was ze, een mooi Ie· 
ven vraagt ook om een mooi afscheid. In de och
tend van 28 oktober is ze in alle rust en vrede 
voorgoed ingeslapen. 
Moeder en oma, bedankt voor ie mooie en lan· 
ge leven temidden van ons. Moge ie geest van 
dankbaarheid, vreugde en vrede ons blijven in
spireren, ook nu ie niet meer b11 ons bent. 
Gedenk ons allen bij de Heer en biJ onze hemel
se Moeder, Maria. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze 
h1ne moeder, oma en over-oma onze oprechte 
dank 

Kinderen. klem- en 
achterkleinkinderen 


