
Ik roep overdag, mijl God, en U antwoordt n,et, en 
-...J-- in de nach~ maar ik vmd geen rust". (psalm 22:3) 

Dit is een blijvende en dankbare herinnering aan 

Theo Riesewijk 
(Theodorus Gerhardus) 

sinds januari 1998 weduwnaar van 
Neeltje Riesewijk - van Doorn 

Theo werd geboren op 26 augustus 1932 te Losser. Hij is 
overfeden op 11 juli 2002 te Overdinkel, 6 weken voor zijn 
70ste verjaardag. Wij namen op de 15de afscheid van hem in 
het crematorium te Usselo, na een gezongen Uitvaartviering 
in de Gerardus Majellakerlc te Overdinkel. 

Op jonge leeftijd werd Theo vanuit 'n gezin van 12 aan de 
Bleek te Losser als 'boerenknecht' uitbesteed te Saasveld. Na 
zijn huwelijk in 1955 te Overdinkel, leidde hij vastberaden, vol 
energie, met moed, durf, en eerlijk verantwoordeli1kheids
gevoel, een artieidzaarn leven, eerst heel kort in de textiel en 
daarna als bouwvakker in Duitsland en Nederfand. 
H11 genoot van het leven maar vanwege nare ervaringen zei 
hij soms: 'Als je mensen goed leert kennen, dan word je gek 
met dieren". Mei pijn in zijn eigen en in ons hart moest hij veel 
dierbaars vaarwel zeggen, eind jaren 70 in werk, vanwege 'n 
zwaar arbeidsongeval, en eind jaren 90 in liefste mensen ... 
eerst z'n vrouw Neeltje, daarna in oudste dochter Marianne. 
Tenslotte ook z'n trouwe viervoeter Boeije en de hele duiven
vereniging. Hij voelde zich eenzaam maar niet alleen, want hij 

werd omringd door liefdevolle mensen, vooral in kinderen 
en kleinkinderen. 
Pa, Opa, nu wij definrtief afscheid moeten nemen van jou, 
denken we vol dankbaarheid terug aan al die mooie actieve 
maar moeizame jaren, van liefde, toewijding en zorg. Voor 
ma, op wie je altijd smoorverliefd bleef, ook tijdens haar ziekte, 
tot VOO/bij haar dood in 1998, en voor ons allen. Ma hield altijd 
van jou en jullie begeleidden elkaar. 
De laatste tijd moesten wij jou met Onze zorg omringen. Wij 
keken uit naar 'n liefdevolle opname in het VTO. Wij gunden je 
het zo. die rust, na jouw veelbewogen leven. Het was gete
kend, niet alleen door üefde, inzet en hardwerlcen, maar ook 
door heel veel verdnet. Nu ben je weer met ma verenigd. Met 
zorg hebben jullie beiden ons altijd omringd. We zijn blij dat 
wij jou steeds in ons midden mochten hebben, in jouw en ons 
eigen huis, al woonde je er op je eentje met verdriet en in 
tranen. Je moeizame weg, eenzaam maar niet alleen, was 
jouw maar ook Onze lijdensweg, want je gezondheid takelde 
zienderogen af. Tot ons groot verdriet, maar voor jouzelf goed, 
overleed je volkomen onverwachts, maar niet onvoorbereid. 
Je naam blijft in onze harten geschreven. In onze gedachten 
blijven je liefde, zorgzaamheid en trouw Nu je je aardse reis 
hebt voltooid, bidden en vertrouwen wij dat je met ma en 
Marianne, mag rusten in vrede, bij God, jouw en onze Levens
bron. 

Vergeten doen wij JUllte nooit. 

Wij danken U voor uw blijken van medeleven voor en na het 
overlijden van onze Pa en Opa. 

Kinderen en kleinkinderen Riesewijk. 




