
Met veel liefde en dankbaarheid 
blijven wij denken aan 

Helena Gesiena Kok 

sinds 1984 weduwe van 
Gerhardus Fransiscus Johannes Riesewijk. 

Zij werd op 8 oktober 1914 in Nordhorn (D) geboren. 
Vrij onverwacht is zij op 1 mei 2005 

overleden in het ziekenhuis te Enschede. 
Op 7 mei hebben wij, na de uitvaartdienst in de 
H. Mana Geboortekerk in Losser, haar ter ruste 

gelegd bij vader op het kerkhof. 

Moeder was een heve en zorgzame vrouw die altijd 
voor anderen klaar stond. Haar huis was een zoete 
inval en een ieder kon rekenen op haar gastvrijheid. 
Een kopje koffie stond altijd klaar. 
Moeder was een zeer verstandige en optimistische 
vrouw bij wie je terecht kon voor wijze raad en daad. 
Ondanks haar hoge teeltijd was ze goed btj de tijd. 
Alle actuele ontwikkelingen op gebied van politiek, 
sport en religie volgde ze op de voet 
Je hoefde haar mets wijs te maken. 

In 1937 trouwde ze met Gerhard R1esew1jk en 
samen kregen ze drie kinderen. Met veel liefde en 
toewijding ontfermde ze zich over haar gezin en gaf 
haar kinderen een onbezorgde jeugd. 
Trots was ze op haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Ze droeg ze allemaal een warm 
hart toe. Goede hennneringen zijn er aan de 

onvergetelijke logeerpartijen bij oma en opa. 
Gezellig samen handwerken, lezen of kletsen bij de 
warme kachel of oma meehelpen bij haar favoriete 
hobby kokkerellen. 
Haar kookkunsten waren niet te evenaren en 
beroemd was ze dan ook om haar loempia's, 
gehaktballen en onweerstaanbare 
aardappelpannenkoeken. 
Zelfs haar rol als overgrootmoeder vervulde ze met 
overgave. Ze genoot volop van de kleintjes en 
volgde met interesse het wel een wee van de jonge 
mensjes. 

Ook was ze zeer geïnteresseerd in de histone van 
haar woonplaats Losser. Veel naslagwerken heeft ze 
in de loop der jaren verzameld. Daarbij vertelde ze 
graag mooie verhalen en anekdotes over "vroeger". 

Na de plotselinge dood van vader in 1984 heeft ze, 
na een moeilijke periode, de draad weer weten op te 
pakken. Ze maakte haar nieuwe woning aan de 
Neercasselstraat weer tot een thuis en probeerde 
door haar positieve instelling weer iets van het leven 
te maken. Omringd door de goede zorgen van haar 
jongste dochter heeft ze hier met plezier tot het 
laatste moment kunnen wonen. 

Dankbaar zijn we voor wat ze voor ons heeft 
betekend. Ze zal altijd In onze herinneringen blijven 
voortleven. 

Hierbij bedanken wij een ieder voor de belangstelling 
en medeleven na het overlijden van onze moeder en 
oma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


