


In dankbare herinnering aan 

Albartus Gerhardus Hendrikus Struik 
weduwnaar van Anna Euphemia Hodes 

Hij werd geboren op 2 mei 1922 te Rijssen. Op 76-jarige 
leeftijd stierf hij op 26 november 1998 in het Twenteborg 
Ziekenhuis te Almelo. Op 1 december was voor hem de 
plechtige uitvaart in de H. Dionysiuskerk te Rijssen, 
waarna de begrafenis volgde op het Rooms Katholiek 
Kerkhof, aldaar. 

Albert Struik was een man, die graag werkte en bezig was. 
Geboren aan de Oranjestraat ging hij na zijn huwelijk met 
Annie Hodes wonen aan de Rozengaarde in het centrum 
van Rijssen. Uiteindelijk kwam hij te werken als horloge
maker in de juwelierszaak van zijn broer, maar ook 
anderen konden altijd rekenen op zijn hulpvaardige 
handen. Dat zijn huwelijk kinderloos bleef en dat zijn vrouw 
ziekelijk werd en uiteindelijk kwam te overlijden in 1985 
deed hem veel verdriet. Waar hij behulpzaam kon zijn voor 
neven en nichten stond hij altijd klaar. 
Een echte knutselaar met gouden handen, een doe-het
zelver in zijn eigen huis, maar ook voor anderen of het nu 
familie was, buren of vrienden. Albert kon alles. 
Zo kennen we hem als een vriendelijk, bescheiden mens, 
die rustig zijn eigen gang ging en kon genieten van de 
kleine dingen van het leven: zijn postzegelverzameling, 

zijn vogeltjes, de natuur en een praatje op straat. Ook 
genoot hij van het reizen met zijn broer. 
Albert was een trouw mens, op wie je kon rekenen. Hij 
hield niet van bombarie of drukte en bleef graag op de 
achtergrond, zoals hij in de kerk altijd te vinden was op 
zijn plekje achterin, dichtbij de Moeder van Altijddurende 
Bijstand. Want Maria was hem dierbaar in zijn trouwe 
geloof. 
We zijn dankbaar, dat we nog samen met hem mochten 
bidden tijdens de toediening van het H. Sacrament der 
Zieken en dat we hem trouw konden blijven bij zijn sterf· 
bed. In alle rust is hij van ons heengegaan. 
"Ik heb gedaan, wat ik kon doen', zei hij. Het is dan ook 
in vol vertrouwen, dat we hem overdragen in de handen 
van de levende God en bidden: 
Goede God, vervul Uw belofte aan Albert en laat hem 
leven in Uw huis van licht en vrede. Neem hem op in Uw 
heerlijkheid, opdat hij rust en vrede vindt bij U en bij de 
dierbaren, die hem zijn voorgegaan. Amen. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van Albert, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Struik 
Familie te Lintelo-Hodes 
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