
Dankbaar blijven wij denken aan 

PETRONELLA RITECO 
weduwe van 

Johannes Wilhelmus Joseph Früke 
Zij werd geboren te Den Haag op 
17 oktober 1911. - Na 'n kortston-
dige ziekte. waarin zij gesterkt 

werd door de Sacramenten der zieken 
is zij vol overgave gestorven te 
Enschede op 13 augustus 1984. 

Biddend hebben wij afscheid van haar 
genomen in een gezongen Uitvaart in 

de Mariakerk te Enschede op 
16 augustus d.a.v" waarna wij haar 
lichaam te ruste gelegd hebben op 

het r.k. kerkhof te Enschede. 

Wij zijn diep bedroefd, nu onze lieve 
moeder en oma zo plotseling uit ons 
midden is heengegaan. - Zij was zo 
vanzelfsprekend onder ons aanwezig. 
altijd bezig. altijd vol zorg en liefde 
meelevend met haar kinderen en klein
kinderen. 
Haar leven werd getekend door een 

hartelijke goedheid voor mensen: altijd 
stond zij klaar met haar hulp of met 'n 
vriendelijk woord. Haar inzet en aan
dacht gingen ook verder dan haar ge-

zin: zij zette zich in voor zieken en 
was 'n toegewijd lid van het kerkkoor. 
Vooral de laatste dagen hebben wij 

begrepen hoe diep-gelovig zij in het 
leven stond. Sterker dan iedere angst 
was haar vertrouwen op God. Zij bad 
intens en veel. en Maria was haar 
grote voorspreekster. Tot op 't laatst 
zocht zij naar de woorden van het 
Engel-des-Heren gebed. 
In dit geloof is zij gestorven. En van

uit datzelfde geloof willen wij bidden: 

" GOEDE GOD. wij danken U dat wij 
zo'n lieve en goede moeder en oma 
mochten hebben. Wij zullen haar nooit 
vergeten. Laat haar. die zoveel liefde 
gaf aan anderen. nu Uw Liefde erva
ren. samen met vader. in Uw hemels 
Vaderhuis. En schenk ons de kracht 
om haar geloof en liefde door te geven 
in ons leven. Amen." 

- - - - ----- - - ---
Graag willen wij u har:>elijk danken 
voor uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze moeder en 
oma. Het was voor haar en voor ons 
een grote steun. 

Kfoduen en kleinkinderen 


