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Dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Tellman 

sinds 27 april 1988 weduwe van 

Gerhardus Johannes Rikhof 

Zij werd geboren te De Lutte op 20 april 1907 
en overleed thuis aan de Nordhornsestraat 122 
te Denekamp na het ontvangen van het Sacra
ment der Zieken op 1 mei 1996. We hadden haar 
4 mei voor het laatst bij ons tijdens de viering 
van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp en hebben haar daarna bij vader be
graven op het parochieel kerkhof aldaar. 

Tot haar vijfenzestigste levensjaar is zij met va
der altijd druk geweest in hun kruidenierswinkel. 
Dit was haar lust en leven . Ze kon goed met 
mensen omgaan en bediende haar klanten 
steeds op een kordate en korrek1e manier. 

Toen de pensioengerechtigde leeftijd aanbrak 
heeft ze met vader genoten van een welverdien
de rust en kon ze bijzonder genieten van haar 
kinderen en kleinkinderen. Zij leefde in alles met 
hun mee en kon goed met de nieuwe tijd mee
komen. Vooral was ze tevreden en dankbaar om 
alles wat het leven haar geboden had en nog 
te bieden zou hebben. 
Na het overlijden van vader heeft ze wat terug
getrokken geleefd. Ze liep graag door de tuin 
en was dankbaar en blij om de goede zorg en 
aandacht, die ze van haar kinderen en klein.kin
deren mocht ondervinden. Vele uren per dag zat 
ze aan tafel voor het raam te puzzelen en de pro
gramma's in de t.v.-gids na te slaan en het 
nieuws in het parochieblaadje te lezen. Ook 
luisterde ze graag via de kerkradio naar de vie
ringen van de parochiegemeenschap. 
We mogen nu een welbesteed leven afsluiten. 
De vele goede herinneringen aan haar blijven 
ons dankbaar stemmen en zij zal samen met va
der bij God in liefde met ons verbonden blijven 
en Hem bidden om Zijn zegen voor onze gezin
nen. Moeder, rust in vrede en heel veel dank om 
alles wat u voor ons gedaan en betekend hebt. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van onze lieve moeder en oma zeggen wij 
U onze hartelijke dank. 

Fam. Rikhof. 




