
Een dankbare herinnering aan 

RIEK BRUINS 
echtgenote van 

HERMAN RONDHUIS 

Zij werd geboren in Amsterdam I mei 1885. 
Zij groeide op tOt een opgewekte hartelijke 
en godsdienstige vrouw, die wilde leven voor 
de Heer en de medemensen. Op 25 april 1912 
trouwde zij. Teruggetrokken io haar huis. was 
te blij, dat ze voor haar man een "eun en 
stimulans kon ZIJD. Graag wilde ze ook kinde
ren laten de-len in hun onderlinge liefd<" Daar
om was 't voor hen een grote vreugde. dat Ria 
eo Tine bij hen kwamen woo<"n. Ze werden 
daar zo goed verzorgd. dat ze er hun hele 
leven dankba-r voor liJn gebleven. ZIJ was 
een voorbeeld \'Oo>r haar bndf'ren. En voor de 
kleinkmderen was 71J de hcve co brzorgde nma. 
Ht>cl haar leven we1d gedragen door ··en aan
hankelijke liefde voor de Heer ; grug bad ziJ 
in de kerk eo thuis. In I 962 "erliN zij haar 
vertrouwde winkel om te g;\Jn won<'n in een 
bejaardenhuisje. Toch werden dit 'oor haar 
moeilijke jaren, waarin ze veel moest hJden. 
Met onvoorstelbare moed ve1droeg u alle pij
nen eo last<•o ; biddend dr.,eg zij haar leven 
aan God up. M1dden In de7.e voor haar zo 
moeiliJkt' tijd mocht ziJ met haar man het 
nO-jarig huweliJksfeest vieren DJH h~d ZIJ naar 
uitgezien. daar had Zij naar tl.'legelt'tfd. Spoe
dig daarna, op 27 okwber 1972, Is zij ge>terkt 

door de Sacramenten van de kerk, In alle rust 
overleden. Toen was haar kruisweg ten einde. 
Op 31 oktober 1972 hebben we in de O.L. 
Vrouwekerk de Heer gedankt voor haar leven 
temidden van ons, en haar daarna te roMen 
gelegd op het r.k. kerkhof te Hengelo (0.) 

Heer onze God, wij danken U voor haar 
leven op deze aarde, voor alles wat zij voor 
ons geweest is en gedaan beeft. Doe haar nu 
bij U voortleven als onze \'OOrspreekster, alle 
dagen van ons leven. 

Voor Uw bewijzen van deelneming. ontvangen 

biJ het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze lit've pleegmoeder en oma, ~eggen wiJ U 

onze oprechte dank. 

Hengelo (0.), oktober 1972. 
Eveloopad I. 

H . B. Rondhuis 
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