
Ter herinnering aan 

CATHARINA MARIA RIKKEN HOESMAN 

vanaf 1967 weduwe van 

Lambertus Cornelis Rikken. 

Op 19 juni 1893 werd zij te Zenderen gebo
ren, waar ze ruim 80 jaar heeft gewoond. 
Op 13 augustus 1983 stierf zij in Borne, 
gesterkt door het sacrament van de 
zieken, in het bej.Centrum 't Dijkhuis', 
waar ze de laatste zeven jaar van haar 
leven heeft doorgebracht. 

Ook in de tijd dat ze daar woonde en uit
stekend verzorgd werd, bleef ze met haar 
gedachten in Zenderen. Daar lag haar le
ven en daar wilde ze ook na haar leven be
graven worden, bij haar man en haar 
dochtertje. Na de eucharistieviering in de 
parochiekerk van Zenderen hebben we 
haar dan ook te rusten gelegd op het 
parochiële kerkhof van haar geboorte
plaats, op 17 augustus 1983. 

Ruim 90 jaar is deze sterke vrouw gewor
den. Een leven vol ijver en godsvrucht 
werd afgesloten in die nacht toen ze ein
delijk haar leven terug mocht geven aan 
haar schepper naar wie zij zo verlangde. 
Geruime tijd tevoren heeft ze het sacra
ment van de zieken ontvangen en vanaf 

dat moment verlangde ze ernaar te 
sterven. Ze was er klaar voor. Ze had haar 
leven voltooid. 

Dat leven is gekenmerkt door eenvoud, 
geloof en hard werken voor haar gezin. 
Daarbij stond de deur van haar woning 
gastvrij open voor iedereen. 
Een bijzondere zorg heeft ze aan de dag 
gelegd voor het geluk van haar gezin. 
Niets was haar te veel, als haar man en 
kinderen het maar goed hadden. 

Het was voor haar dan ook een ontzetten
de slag toen ze in 1936 haar dochtertje 
Corrie door de dood verloor. 
Haar hele leven is ze dit verlies blijven 
voelen. Nu is zij zelf die weg gegaan naar 
de plaats waarvan St Paulus schrijft dat 
geen oog heeft gezien welke heerlijkheid 
ons daar geopenbaard zal worden. 
Moge ze daar, op voorspraak van Maria, 
die in haar leven een bijzondere plaats 
heeft ingenomen, nu de rust gevonden 
hebben, die ze zich hier op aarde niet 
heeft gegund. 

Voor uw meeleven met de ziekte 
en het overlijden van Moeder 

en Oma zeggen wij U heel 
hartelijk dank. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 


