
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Riesmeijer 
weduwnaar van 

Maria Euphemia Maas. 
Hij is 12 februari 1909 te Losser ge. 
boren. Daar overleed hij 5 dec. 1986, 
gesterkt door de zalving der zieken. 
Wij legden hem 10 dec. 1986 bij Zijn 
vrouw te ruste op het r. k. kerkhof te 
Overdinkel. 

Onze vader en opa is na een welbe· 
steed leven uit onze familie en onze 
dorpsgemeenschap heengegaan. 
Dankbaar kijken wij, kinderen en klein. 
kinderen, op zijn leven terug. 
Wij hebben onze vader en opa ervaren 
als een man die trouw was aan zijn 
gezin door arbeid en inzet. 
Ofschoon een man van niet veel woor
den, heeft hij velen aan zich verplicht 
door zijn hobby's: muziek en flim. 
Voor de muziek leefde hij. Door de 
muziek bezorgde hij zichzelf, zijn kin 
deren en kleinkinderen en vele, vele an, 
deren vreugdevolle momenten. Met mu
ziek stond hij voor iedereen klaar. 
Door op te treden als filmoperateur gaf 
hij jarenlang in ons dorp en daarbuiten 
ontspanning voor jong en oud. Door 

zijn hobby's was hij een bekend man 
geworden. 
Zovele intense arbeid in zovele jaren 
kostten hem veel kracht en energie. 
Door de zorg van zijn kinderen had hij 
een verdiende mooie oude dag al was 
het jammer dat de laatste jaren geeste· 
lijk contact haast niet meer mogelijk 
was. In de .Oldenhove" kreeg hij een 
goede en liefdevolle verpleging. 
Wij zijn onze ouders en grootouders 
dankbaar voor alles wat zij ons hebben 
gegeven en de kansen die zij ons heb· 
ben geboden. 
Wij bidden dat de Goede God hen 
moge opnemen 1n zijn hemelse vreugde. 
Dat zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve zorgzame vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank . 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


