
Ter vrome herinnering aan 

JOHANNE MARIA RICKHOFF 
weduwe van 

HERMANNUS JOHANNES BLOKHUIS 

Zij werd geboren te Gildehaus (Dld) JO 
juli 1889. Voorzien van het sacrament der 
zieken overleed zij te Denekamp 1 augustus 
1976. Haar lichaam hebben wij 5 augustus 
d.a.v. re ruste gelegd in her parochieel 
kerkhof aldaar, waar het de verrijzenis 

wacht. 

. Door de dood wordt ons leven wel veranderd, 
maar niet ongedaan gemaakt ; want als ons 
aardse huis, oos lichaam afgebroken wordt, heeft 
God al een plaats bereid voor hen die Hem 
lidhebben•. Zo hebben wij in gelovig gebed 
ovfrwogcn toen wij onz.: geliefde moeder be
geleidden op haar laatste gang naar de kerk 
en wij aan deze zijde van het graf afscheid 
van haar moesten nemen. Er is droefheid in 
ons hart om haar heengaan: roe in haar hoge 
ouderdom immers had 'ZLJ een vaste plaats in 
ons gezins- en familieleven. Daar is nu een 
lege plek gekomen en wij zullen haar missen. 
In ons hart echter blijft 'Zij voortleven als een 
sterke vrouw en lieve moeder; toen haar echt
genoot haar vroeg ontviel moest ZIJ in moei
lijke tijden zware zorgen dragen, maar de kruizen 
op haar levensweg droeg ZiJ moedig en zonder 
klagen : en zo groeide zij uit tot een sterke 
vrouw en lieve moeder voor wie wij grote 
bewondering hebben . 

Behalve het voortleven van haar in onze herin
nering - een kostbare herinnering! - is er 
ook de troost vanuic ons gelovig weten : Het 
leven van moeder is nu wel veranderd, maar 
nier ongedaan gemaakt . Wij weren dat zii is 
overgegaan naar het Andere Leven. aan de ovcr
zi1de van het graf en dac zij volkomen geluk
kig is in Gods Hemel. Datzelfde diepe geloof 
gaf haar op aarde telkens ook de kracht om 
haar taak en roeping te volbrengen : zij mag 
nu ervaren wat her zeggen wil : Wij zijn van 
God uitgegaan en kereo eens weer tot Hem 
terug en dar in eeuwigheid. Dat geloof geeft 
ook ons de krachr om al het goede dat wij 
van vader en moeder meekregen voort te zetten. 

Mij ne geliefden, ik ga jullie verlaten nu; harte
lijke dank voor al het goede dat ik van jullie 
terug mocht ontvangen, ook dat ik tot miJn 
laatste dag in zo'n liefdevolle omgeving mocht 
zijn. Vanuit de Hemel blijf ik met vader jullie 
volgen en warhten wij vol vreugde op ons 
eeuwig samenzijn. F.n moge de goede God het 
jullie vergoeden al wat jullie voor mij hebben 
gedaan. Vaartwel en tor wederziens. 
Moeder Maria, breng haar naar het Eeuwige 
Leven bij Uw Kind , Jezus. 

Voor Uw deelnemmi ouJervondeo tiideu de ziekte en nii 

't ovcrlijdco van Ootc beminde moeder, behuwdmoeder, groot
en overgrootmoeder betuigen wij u onze hartelijke dank. 
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