
Dankbaar gedenken wij 

Johanna Josephina Riekhoff 
weduwe van 

Albertus lgnatius Schopbarteld 

• 21maart1912 
te O ldenzaal 

· 2 7 december 199 5 
te O ldenzaal 

WiJ hPbben biddend afscheid van haar genom('n in 

de St. Antoniuskerk op 30 december en haar daarna 
begeleid naar haar laatste rustpla.its. 

MoPder was een echte "Boeskool". Ze hield van 
haar stad en vooral ook van onzp schutspatroon St. 
Pleçhelmus. Als dochter van schilder Riekhoff 
groeide ze op aan de Hengelosestrclclt in een streng 
kerkel ijk milieu. Haar leven lang heeft ze zich bij 
het oude vertrouwde ook het best thuis gevoeld. Ze 
hield vast en vond ook houvast, clan de dingen die 
haar van jongsaf waren meegegeven. 
Met haar man Albert vormde ze vele 1aren een hecht 
span. Vader stond borg voor de gezell igheid en 
moeder omringde ons met haar huishoudelijke zorg. 
Moeder was een spaarzame rechtvaardige vrouw. 
Altijd had ze nog wel een potjP achter de hand en 
ieder van ons wprd strikt gelijk behandeld. 

Trouw was moeder in vele opzichten. Een lopendt> 
kalendn Een oma die nooit Pf"n verjaardag zou 
vNgeten. Toen haar wederhelft haar ontviel, bleef 
gelukkig de zorg voor Albert, die z'n stekkie had 
gevonden op d<> Losser Hof, maar ook de zorg voor 
zoon Frans, die tot het laatste toe biJ haar geblPvPn 
is. 
De laatste jaren begon moeders geest zich stPPds 
meer in nevelen te hullen. Ze vergat steeds vaker het 
hieren nu en begon wanhopigen onrustig te zoeken 
in een grijs verleden naar haar thuis; haar moeder; 
haar geborgenhPid. Daarom moeqpn we haar ovpr
geven in de handPn van verpleeghuis "Oldenhov('" 
en nog een paar maanden in Twente-Oost waar ze 
liefdevol werd verpleegd. 
Goddank mocht ze nu thuis komt>n en rust vinden 
brj haar goddeli ke Vader, die haar met haar zorg en 
warmte zal omringen. 

Moeder rust in vrede. 

Voor uw bl ijkPn van belangsrPlling en meelPven 
danken wij u van harte. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


