
Dankbaar gedenken wij 

Marie Riekhoff-Horsthuis 

weduwe van Frans Riekhoff 

• 24 mei 1907 
te Weerselo 

t 13 augustus 1997 
te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van " moeder" genomen op 
16 augustus in de St Antoniuskerk en haar daarna 
begeleid naar haar laatste rustplaats 

• Durf te leven, kwel je niet met teveel 
gedachten. 

Doe je werk en doe je plicht met een blij 
verwachten • 

Lieve moeder, 

Wat heb je deze dichtregels vaak gezegd. Je 
waren je op het "lijf" geschreven. Vanuit een 
diepgeworteld geloof en een groot vertrouwen 
op God heb je altijd geleefd. Optimistisch en 
vrolijk benaderde je mensen en dingen 
Voor ons waren je levenslust en humor heel 
bijzonder. Samen met vader heb je je volop 
ingezet voor het gezin en voor de zaak Samen 

veel opgebouwd, maar samen ook veel genoten. 
Harmonie in het gezin en anderen "voorthelpen" 
stonden hoog in je vaandel. 
Niet goed kunnen horen maakte je soms onge
wild eenzaam en alleen. Het was je grote ver
driet. Toch droeg je dit kruis met veel optimisme. 
Er waren immers altijd nog wel mensen die het 
erger hadden. 
Elke dag nam je een half uurtje voor jezelf. Even 
wat rust. Even tijd voor een romantisch gedicht. 
Even tijd voor een levenslied. 
Moeder, lang mocht je in ons midden blijven. Je 
was voor ons een voorbeeld in het goede. Tot het 
einde toe wilde je niemand tot last zijn. lang heb 
je op je eigen stekkie, in de jou zo vertrouwde 
omgeving kunnen wonen. Toen dat niet meer 
ging, wist je jezelf goed bewaard in de Molen kamp. 
De laatste jaren ben je met zorg en toewijding 
omringd in het Verpleegcentrum Twente-Oost. 
Na 90 jaar leven was je moe, doodmoe. We hopen 
dat je nu thuis bent, veilig en geborgen bij God, 
op wie je zo intens vertrouwde. Voorgoed be
waard in Zijn Hemels Huis. 

Moeder, bedankt voor alles! 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling danken wij u van harte 

Kinderen en Kleinkinderen Riekhoff 


