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In dankbare herinnering aan 

Truus Rikhof-Oude Nijhuis 

Geboren op 14 maart 1926 te Tilligte. overleden 21 december 1999 te Delden. 
Weduwe van Jan Rikhol, trouwdatum 16 oktober 1948. 

Je moeder blijft je moeder. 
zo eigen en vertrouwd. 
Je wilt haar niet graag missen, 
omdat je zoveel van haar houdt. 
Maar eens dan komt de tijd, 
dat 1e haar moet laten gaan. 
Je verstand zegt dat het goed is, 
Maar in onze ogen blinkt een traan. 

Moeder is opgegroeid in een groot ge
zin, waarin het werk een belangrijke 
plaats innam. De eerste jaren van haar 
huwelijk woonde ze in Albergen aan het 
kanaal. Jan, Siny en Hennie z11n daar 
geboren. In 1953 is zij met haar gezin ver
huisd naar Hengelo, waar Trees is gebo· 
ren. Het verhuizen van het platteland naar 

de stad Hengelo is voor haar een grote 
verandering geweest. Vele fietstochten 
en autoritjes werden ondernomen naar 
Albergen en Manderveen. Na bijna 40 jaar 
huwelijk is haar man op tragische wijze 
overleden. Deze gebeurtenis was bepa
lend voor de rest van haar leven. De van
zelfsprekende dingen waarvan ze erg kon 
genieten, zoals weekendjes naar de cam
ping, het oppassen op de kleinkinderen. 
familiebezoek en wtstap1es. waren nu 
een probleem. De jaren die volgden wer
den bovendien gekenmerkt door het 
overlijden van vele dierbaren. Daar haar 
gezondheid steeds meer te wensen over
liet, moest zij verhuizen naar een zorg· 
woning. Na een kortstandig verblijf in 't 
Swafert, moest zij overgeplaatst worden 

naar het verpleegtehuis St. Elisabeth te 
Delden, waar ze 21 jaar is verzorgd. De 
laatste jaren zijn voor haar niet makkelijk 
geweest. Moeder klaagde nooit, ondanks 
het feit dat ze door haar ziekte volledig 
afhankelijk was van anderen. Zij werd ge
sterkt door een grote geloofsovertuiging. 
Op haar manier kon ze erg genieten van 
de vele bezoeken tijdens haar verblijf in 
het verpleegtehuis. 

Voor uw blijken van belangstelling en me
deleven. ondervonden ti1dens de ziekte 
en na het overlijden van moeder en oma, 
danken wij u hartelijk. 

Haar kinderen en kleinkinderen 


