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Ter dankbare herinner! ng aan 

RIKA ELSHOFF 
weduwe van 

JAN OUDE AAANINKHOF 

ZIJ werd op 22 april 1902 te Losser geboren. Op 
10 juli 1930 trad zij in het huwelijk met Jan Oude 
Aaminkhof. Na een gelukkig huwelijk van 38 jaar, 
waarin God hun zes kinderen schonk, verloor ziJ 
door een noodlottig ongeval haar man. Na ge
sterkt te zijn door de sacramenten van de kerk 
overleed ziJ op 4 juni 1976 In het kath. ziekenhuis 
te Hengelo. Op 8 juni 1976 hebben wij haar ter 
ruste gelegd op het kath . kerkhof te Hengelo. 

ZIJ was een goede vrouw met een sterk karakter: 
zij durfde zichzelf te zijn , had een eigen mening 
en ze bleef overeind in de moellijkheden van het 
leven. 

Door haar goed ontwikkeld sociaal gevoel had ziJ 
gauw contact met anderen en velen zullen blij 
zijn haar te hebben leren kennen. 

Zij had een groot geloof en een diepe gods
dienstzin zonder daarover veel te praten: haar 
dagelijks zorgen en werken voor het gezin beleef
de ziJ als de vervulling van Gods wi l. 

Haar grote liefde en zorg ging uit naar haar man, 
van wie ze zielsveel heeft gehouden, en naar 
haar kinderen, voor wie ze, samen met haar man, 
gewerkt en geleefd heeft, In een warme en har
telijke gezinssfeer. waarin het prettig was te 
leven. 
Ze bleef ook de laatste jaren, toen zij alleen 
woonde, met een warme belangstelling en liefde
volle zorg het leven van haar kinderen en klein
kinderen volgen. 

Lieve kinderen, bewaar het goede, dat ik jull ie 
heb trachten door te geven en geef het door aan 
je kinderen. Ik dank je voor al je liefde en 
zorg, die je voor miJ gehad hebt, vooral ook in 
de laatste jaren van mijn leven. 

Lieve kleinkinderen, jullie zijn lief voor mij ge
weest. Ik dank je voor de vreugde, die Ik aan 
jullie heb mogen beleven. 

Voor Uw blijken van medeleven, betoond na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma, be
tuigen wiJ U onze oprechte dank. 


