
t 
Dankbaar gedenken wij 

Theodora Johanna Rijssemus 
weduwe van Jan Hendrik Roolvlnk 

Zij werd te Amsterdam geboren op 27 maart 
1916. Gesterkt door het H . Sacrament der Zieken 
overleed zij in het verpleeghuis "Oldenhove· te 
Losser op 30 Juli 1994 . 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in 
de H. Antoniuskerk op 4 augustus en haar daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Vanaf het moment dat het gezin Aijssemus -
omwille van Dora's gezondheid· naar Oldenzaal 
verhuisde, vond Dora haar thuis aan de Spar
straat. In dit huis heeft Dora haar ouders tot het 
laatst liefdevol verzorgd. In dit huis deelde ze vele 
jaren lief en leed met haar man Henk. In dit huis 
verwerkte ze ook in stilte de teleurstelling geen 
eigen kinderen te kunnen krijgen. Altijd stond van 
hunhuisdedeuropen. ledereenwaswelkom. Het 
was er gemoedelijk en gezellig. Dora en Henk 
vormden een hecht span. Samen op pad om de 
leesportefeuille te bezorgen. Samen een kaartje 
leggen. Samen achter het huis genieten van de 
duiven en de bloemen. Samen op de brommer de 
familie langs. 

Het heeft Dora en Henk intens goed gedaan. nog 
op oudere leeftijd Mieke als hun dochter te mogen 
verwelkomen. Dolgelukkig waren ze ook later met 
"hun" kleinkinderen. 
Het heengaan van Henk heeft Dora veel verdriet 
gedaan. Ze klaagde echter nooit. Ook niet toen 
haar vorig jaar een ernstige ziekte trof. Ze was 
hard voor zichzelf en wilde van geen wijken weten. 
Toen verzorging thuis onhoudbaar bleek. vond zij 
via het ziekenhuis uiteindelijk in "Oldenhove· een 
nieuw thuis. Ze was er graag. Het heeft echter niet 
lang meer mogen duren. Toen ze één van de 
laatste dagen nog eens terugblikte. kwam ze tot 
de slotsom: "Wat hew't toch altied mooi had." 

"Moge Dora nu bij de Heer van alle leven voorgoed 
thuis zijn in Zijn Hemelse heerlijkheid.· 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

Fa. Gnmdel 


