


Ter dankbare herinnering aan 

Rika Huuskes 
weduwe van Johan Pol 

Zij werd geboren te Ambt-Delden op 8 maart 
1903 en overleed, vrij onverwacht, te Almelo 
op 23 december 1993. Na de afscheidsvie
ring in de Christoffelkerk op 27 december 
vond de crematie plaats te Almelo. 

Moeder was heel zorgzaam . Voor haar kin
deren had zij alles over. Als haar kinderen 
en kleinkinderen het maar goed hadden en 
vooral , als zij een goede baan hadden, was 
moeder trots en tevreden . 
Moeder was vooruitstrevend; zij stond overal 
voor open en je kon altijd bij haar terecht. 
Zij kon over alles meepraten en ons zodoen
de altijd goede raad geven. 
Moeder had een heel opgewekt karakter en 
ging nooit bij de pakken neerzitten. Op tijd 
en plaats had zij graag iedereen om zich 
heen. Vrede en een goede verstandhouding 
waren voor haar belangrijk. Zij maakte graag 
plezier en veel mensen kenden en waardeer
den haar als iemand die veel gezelligheid 
meebracht. 
Moeder hield enorm veel van de natuur; haar 

tuin en haar planten waren haar lust en haar 
leven. Alles zag er dan ook heel verzorgd uit. 
Ruim elf jaar geleden verloor zij haar man 
en moest zij alleen achterblijven. Dankzij 
haar wilskracht en doorzettingsvermogen en 
haar opgewekte karakter kwam zij deze 
zware slag te boven. Zij was ook een diep
gelovige vrouw, die uit haar geloof veel 
kracht putte. Vrij onverwacht moeten wij nu 
afscheid van haar nemen. Het valt ons 
zwaar, zo zonder een laatste woord . 
Omdat wij zo fijn met moeder om konden 
gaan, blijven er zoveel mooie herinneringen. 
Wij zullen haar allemaal erg missen, maar 
zijn ook heel dankbaar dat wij haar zo lang 
mochten behouden. 
Wij geloven dat zij nu, samen met vader, 
voor altijd gelukkig is bij God. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken 
wij u allen heel hartelijk. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


