
Ter dankbare herinnering aan onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder, 

HNEDRIKA RAANHUIS • STEVENS 

Sinds 1971 weduwe van Johannes Hendrikus 
Raanhuis. Ze werd geboren te Beckum op 
5 januari 1896. Na vroegtijdig ontvangen van 
het H. Sacrament der zieken overleed ze 
op 19 februari in het P. C. Borsthuis te 
Hengelo. Na een Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de 0. L. Vrouwe Van Al
tijddurende Bijstand te Bentelo, is ze te 
ruste gelegd op het R. K. kerkhof aldaar 
op 23 februari 1988. 
Met bewondering denken wij terug aan een 
moeder die geen makkelijk leven gekend 
heo't. Een moeder van een groot gezin. 
En hoe ze ondervond hoe leven en dood 
bij elkaar hoorden, denken wij aan het ver
l ies van haar man, en haar kinderen. 
Ondanks het vele werk thuis, was ze toch 
het liefst buiten, vroeger bij de kippen en 
de koeien en vooral de tuin . En later als 
het maar even kon met de stoel naar buiten 
zo heeft ze de laatste jaren toch nog van 
haar rust kunnen genieten omringd door 
de kinderen die vaak bij haar kwamen. 
Van de wereld buiten haar woonplaats heeft 
ze weinig gezien toch had ze veel belang
stelling voor de buitenwereld. 
Ze was altijd een krachtig en doorzettende 
moeder. Ze wist niet van ophouden, dat 
hebben we de laatste maanden ondervon
den. Ze hield veel van haar kinderen en 
kleinkinderen. Vooral die bij haar thuis 
woonden, ze was dan ook dankbaar voor 
de goede zorgen. 
De laatste weken is ze als een kaars die 

langzaam opbrand van ons heengegaan. 
Moeder is nu bij vader in de hemel waar 
ze moge rusten in vrede. Mogen ze als goe
de mensen in onze herinnering voortleven. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden 
na het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Ambt Delden, februari 1988 
Haarweg 4 




