
Ter dankbare herinnering 

aan 

Henrica Antonia de Haan 

weduwe van 

Arnoldus Johannes te Riele 

Zij werd geboren op 27 juli 1904 te Duister
voorde (Twello) en is daar opgegroeid. Op 
16 januari 1985 overieed zij in het St. Jozef
ziekenhuis te Deventer. :nog voorzien van de 
Genademiddelen van de Kerk . Haar lichaam 

werd op 21 januari te rusten gelegd op de 
r.k. begraafplaats te Deventer. 

Heer 001e God, bij het afscheid van deze vrouw 
vertrouwen wij haar toe aan u. op wie ook zij 
al haar vertrouwen had gesteld. Wil haar. die 
toch nog zo plotseling van ons is heengegaan. 
opnemen bij U in Uw heerlijkheid. Moge zij 
daar verenigd worden met haar man. 

Wij blij' en aan haar denken als aan iemand 
die eenvoudig en bescheiden door bet leven 
ging, al had zij wel een duidelijke mening. Zij 
was gastvrij : een ieder kon bij haar terecht. 
Geen wonder dat zij veel bezoek kreeg en van 
haar kant was zij dankbaar voor de aandacht. 
vooral dat familie en kennissen bleven komen 
na de dood van haar man. Zij hield er van on· 

der mensen te zijn. al zag ze er tegenop aan
gesproken te worden, gehandicapt als ze werd 
door een steeds slechter funktionerend gehoor. 
Wat onze bewonderering afdwingt is dat zij de 
laatste jaren. na de dood van Ome Nol. zich 
goed wist staande te houden. ook na de lang
durige ziekenhuis-perioden. 

In dankbaarheid blijven wij denken aan haar 
diep geloof. haar eenvoud. de verbondenheid 
met haar man. en aan haar trouw. 

Heer. geef haar dan de welverdiende rust : en 
moge het eeuwig Licht haar verlichten. 

Voor Uw hartelijk medeleven dat wij hebben 
ondervonden na het overlijden van onze lieve 
zuster. schoonzuster en tante betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Namens de familie : 
H. J. te Riele. 

Deventer. januari 1985. 


