
Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, 
't is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelfs ontgaan je 
zegt ik be11 wat moe, 
maar op ee11 keer dan ben je 
aa11 je laatste beetje toe. 

Een dierbare herinnering aan 

Hendrika Maria Roelofs-Lohuis 
Riek 

Zij werd geboren op 16 oktober 1917 en 
trou wde op 21 juni 1951 met Ben Roelofs 
die ze tijdens zijn ziekte thuis verzorgd 
heeft. Hij overleed op 23 juni 1991. 
Samen kregen ze twee dochters. 
Vanaf 1995 ging zij de strijd aan met een 
ongeneesliike ziekte. Op 24 april werd ze 
met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 
Na het ontvangen van de ziekenzalving op 
30 april overleed zij op 8 mei 2001 om 
16.35 uur. 
Op zaterdag 12 mei 2001 werd de gezon
gen uitvaartdienst in de Plechelmuskerk te 

Deurningen , en de crematie plechtigheid in 
Usselo gehouden. 

Ontzettend sterk en dapper was je in deze 
laatste strijd van je leven. Thuis wonen ging 
niet langer. Er waren geen lichtpuntj es 
meer. Je probeerde het nog steeds gezellig te 
maken met ons. Je had voor iedereen nog 
belangstelling en een laatste woord. Tijd 
om afscheid te nemen. 

Thuis woonde ze nog zelfstandig, zorgde 
nog voor zich zelf en genoot nog van ha ar 
tuin. Altijd was het gezellig bij haar. Haar 
kinderen en kleinkinderen betekenden alles 
voor haar en kwamen vaak op bezoek. 
Menig kaartj e werd er dan gelegd. 

Onverwacht snel is het nu toch gegaan. 
Dag lieve mam en oma, we zullen je mis
sen, bedankt voor alles. 

We bedanken u voor alles wat u voo r moe
der, oma en ons heeft betekend tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden. 

Ine en Jos 
Manon, Karin, Bart 
Annemarie en Fred 
Remko, Rianne en N icky, Sander 


