


Bewaar in Uw herinnering en 
gedenk in Uw gebeden 

Riekie Groothuis 
echtgenote van Jan Hannink 

Zi j is geboren op 19 oktober 1924 te Ambt
Delden en ontving bij haar doop de namen 
Henrika Maria. 
Na gesterkt te zijn met de H. H. Sacramen
ten der Zieken is zij overleden op 11 juni 
1988 in het Streekziekenhuis te Almelo. De 
avondwake op dinsdag 14 juni en de uit
vaartdienst op woensdag 15 juni hadden 
plaats in de Christoffelkerk. 
Na de uitvaart vond de cremat ie plaats te 
Usselo. 

De overledene was een vrouw die in alle 
eenvoud, bescheidenheid, maar ook in 
oprechtheid een duidelijke plaats innam in 
haa r gezin. Zij was een zorgzame en 
behulpzame echtgenote , maar ook een 
lieve moeder die open stond voor haar 
kinderen . Samen met haar man heeft ze 
hard gewerkt voor het gezin Zij was ook 
rijk met haar kleinkinderen. 

Toen zij hoorde hoe ernstig haar ziekte 
was , heeft ze op haar eigen manier 
gereageerd op de uitspraken van de artsen: 
., Er is er nog een méér baas ' " 
Toen ze begreep dat ook haar "Grote 
Baas", de Schepper, haar vroeg zich óver 
te geven. deed ze dat royaal en zonder 
klagen In groot geloof en met open viz ier is 
ze heengegaan: rustig en tevreden . Moge 
de Heer haar opnemen in Zijn glorie. Haar 
man die achte rblijft is wel hee l zwaar 
getroffen : natuurlijk ook de kinderen. 
Mogen zij de komende tijd kracht en steun 
vinden biJ elkaar en bij Hem. die ook voor 
haar zoveel betekend heeft en die ook de 
Heer is van een nieuwe toekomst . Amen . 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor Uw oprechte medeleven en belang
stelling door U getoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw. onze zorgzame 
moeder en oma en mijn schoondochter 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam. 
JA Hannink 




