
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS FRANCISCUS RIESTHUIS 

echtgenoot van 
Gezina Gerharda Antonia Hazewinkel 

Geboren op 25 juli 1916 te Oldenzaal, 
door het H. Doopsel opnieuw geboren tot 
gemeenschap met Jezus Christus, in de 
Heilige Eucharistie door de Heer gesterkt 
en gevoed, getroost in het Sacrament van 
de Ziekenzalving, overleed hij op 22 ok
tober 1981 te Oldenzaal. Op 26 oktober 
d.o.v. werd hij begraven op het kerkhof 
te Oldenzaal. 

"Zal ig die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden". (Mt. 5,6) 

In deze dagen en reeds daarvoor hebben 
wij ervaren hoe klein en machteloos de 
mens is. Bovendien, hoe ver de wegen 
en gedachten van God, de onze te boven 
gaan. Volgens ons had hij nog menig jaar 
bij ons kunnen blijven en kunnen genieten 
van de mooie dingen in Gods schepping. 
Zijn vertrek doet ons pijn. Maar dit ver
driet zal verlicht worden door grote dank
baarheid voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan en betekend. Met toewijding en 
liefde heeft hij steeds voor ons gezorgd 
en gewerkt. 

Hij was een eerl i jk, trouw en oprecht 
mens, die geleden heeft onder het on
recht en ongeloof in de wereld. En om
dat de kerk hem b ijzonder dierbaar was, 
was het lijden van de kerk in onze dagen 
ook zijn l ijden. En wanneer dit alles hem 
teveel werd, zocht hij de stilte van de tuin 
waar hij zo graag verbleef. 
Onze dank kunnen we niet beter uiten 
dan naar God te gaan en te bidden dat 
Hij zijn trouwe dienaar, die door de doop 
en eucharistie met Jezus Christus verbon
den was laat delen in de grote heerlijk
heid in het huis van de Vader, daar waar 
we met elkaar verbonden mogen blijven 
en waar geen dood meer is. Geprezen zij 
de Heer. Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van deelneming onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en schoon
vader, zeggen wij u hartelijk dank. 

G. G. A. Riesthuis - Hazewinkel 
en kinderen 

Oldenzaal, oktober 1981 


