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In dankbare herinnering aan 

Rika Johanna Aleida Marie 
Reuvers - Tijthof 

echtgenote van 

Hendrikus Andreas Reuvers 

Riek werd geboren te Oldenzaal op 23 januari 
1913. Zij overleed in het verpleeghuis " Brugger
bosch" in Enschede op 19 mei 1995. 
Na de uitvaartmis in de Jacobuskerk op dins
dag 23 mei 1995 vond aansluitend de begrafe
nis plaats op de Westerbegraafplaats te 
Enschede. 

Moeder was een lieve zorgzame vrouw. Ze hield 
van gezelligheid, van vrolijke muziek en lachte 
graag. 
In haar geloof nam vooral Maria een bijzonder 
plaatsje bij haar in. 
Menig kaarsje heeft zij in vertrouwen op Maria 
opgestoken. 
Graag vertelde moeder over haar herinneringen 
aan Bussum en Domburg waar zij enkele jaren 
een grote huishouding leidde. 
De wens van haar ouders bracht moeder in de 
oorlogstijd naar Oldenzaal terug. 
Zo kwam zij ook naar Enschede, alwaar zij va
der leerde kennen. Bijna 49 jaar waren vader en 

moeder getrouwd. 
Zorgzaam heeft zij voor haar familie geleefd, 
haar ouders, man en zoon geholpen waar mo
gelijk. 
Vele jaren verzorgde zij de administratie van va
ders aannemersbedrijf. Zij had voor iedereen al
tijd een kopje koffie klaar en velen konden hun 
hart bij moeder uitspreken. 
Vaak stelde zij haar eigen wensen terug om O 

daardoor de harmonie en vrede, zoals zij het 
noemde, in haar omgeving te behouden. 
Vooral in haar laatste jaren namen Hans en Re
nate en de kleinkinderen Lenea, Shirin en Mo-
na een belangrijke plaats in moeders gedachten 
in. Zij was blij en gelukkig als het de kinderen 
goed ging, maar vond het jammer dat deze zo 
ver weg woonden. 
Door haar ziekte en ouderdom werd het voor 
moeder steeds minder mogelijk voor vader en 
zich te zorgen. Zo verbleef moeder de laatste 
maanden voor haar overlijden in het verpleeg
huis " Bruggerbosch". Ondanks de vele pijn was 
ze er tevreden, maar miste haar familie. 
" Wer heimkehrt zum Herrn bleibt in Gemein
schaft der Gottesfamilie und ist nur vorausge
gangen." Vanuit dit vertrouwen bidden wij voor 
moeder. Moge zij delen in Gods goedheid en 
mensenliefde. 
Onze Vader Wees Gegroet 

Moge zij rusten in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons allen. 




