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Met veel liefde en dankbaarheid 

denken wij terug aan 

Riky Eidhof 
<Hendrika 3osepftina S,\(aria 

Riky is geboren op 20 oktober 1960. Zij 
, komt uit een gezin met 8 kinderen , Riky is 

,>·, het derde kind uit het gezin, waarvan één 
kind is overleden, Op 31 augustus 1967 
verhuisde Riky naar de LosserHof. Zij 
woonde hier samen met 9 andere dames. 
Sinds februari 2007 woonde ze in de 
nieuwbouw "de Vlinderweg 17-19". Riky 
heeft het hier erg naar haar zin gehad, ze 
was gelukkig . Zij kon volop genieten van 
de gezelligheid. Uitstapjes, de kermis en 
carnaval vond ze erg leuk. Ook ging ze 
regelmatig mee naar de kerk, waar ze 
genoot van de liedjes die gezongen 
werden. Als Riky 's morgens opstond dan 
floot zij al de mooiste liedjes. Wij zullen 
het geluid van kerstliedjes in de zomer 
missen. Riky liep veel achter het personeel 
aan en pakte deze dan bij de hand . Zo kon 
zij duidelijk maken wat zij wilde. Blokjes, 
pennen en puzzelstukjes had zij altijd in 
haar hand. Hier keek ze vol bewondering 

naar, zo kon ze zich de hele dag bezig 
houden. De pennen en de puzzelstukjes 
zullen nu op hun plek blijven liggen. 

Op liefdevolle wijze werd Riky de laatste 
weken door haar familie en groepsleiding 
verzorgd. Wij zijn blij dat Riky de laatste 
dagen in haar eigen vertrouwde omgeving 
heeft kunnen doorbrengen. 

Op 15 september 2008 is zij daar rustig 
ingeslapen. Wij hebben haar daar ook 
herdacht tijdens de avondwake op 
19 september. De volgende dag is zij in 
besloten kring begraven op het parochiële 
kerkhof te Vasse waar ook haar vader is 
begraven. Wij zullen haar erg missen en 
blijven herinneren zoals ze was. 

Wij willen u oprecht bedanken voor de 
belangstelling tijdens de ziekte en het 
medeleven na het overlijden van Riky . 
Dit is een grote steun voor ons. 

Familie Eidhof, bewoners en 
groepsleiding Vlinderweg 17-19 

Losser/Vasse, 20 september 2008 


