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Ter vrome nagedachtenis 
aan mijn lieve vrouw en onze 
beminde moeder en oma 

Suzanna Maria Kienhuis 
Zij werd 12 augustus 1912 te 
Langeveen geboren en trad 
28mel 1936 in het huwelijk met 

Hein Rlkhof 

Uit dit gelukkig huwelijk werden twaalf kinderen 
geboren: zeven dochters en vijf zoons. Onverwacht, 
nog voorzien van het H. Oliesel, overleed zij op 
dinsdag 24 a ugustus 1971 te Langeveen. Op het 
r.k. kerkhof aldaar hebben wij haar lichaam vrijdag 
27 augustus d. a, v. aan de schoot der aarde toe~ 
vertrouwd in afwachting op de verheerlijking van 
de verrijzenis. 

1 

Ontvallen is ons een lieve vrouw en een tedere 

moeder en oma, Haar plotseling heengaan vervult 

ons met droefheid. Wij hadden haar zo graag nog 

bij ons gehouden. God wilde het anders. In droevige 

onderwerping buigen wiJ ons hoofd voor Zijn H, Wil. 

Hoewel liefde ons doet rouwen om haar die ons zo 

di erbaar was, willen we God toch danken voor haar 

leven te midden van ons en zullen steeds terugdenken 

aan haar van wie zoveel liefde en goedheid uitging, 

Haar gedachtenis blijft in zegening en zij zal voor 

ons het voorbeeld blijven van toewljding en zorg, 

van geloof en volhardend gebed. Kenmerkend van 

haar was haar grote devotie tot Maria. H aar geliefde 

plaats in de kerk was vlak voor het Maria-altaar. 

Veel heeft zif daar gebeden om de hulp en voor

spraak in te roepen van de Moeder der moeders 

om Gods zegen over haar gezin en kinderen. Daar.

om bidden wij nu dan ook md een dankbaar hart : 

Moge de goedertierene Maagd en Moeder Gods 

Maria, dle moeder steeds begeleidde op haar pel

grimstocht door dit leven, haar aanbevelen btJ Haar 

Zoon om het vele goede dat moeder voor ons deed 

en haar vol vreugde de woning binnenleiden van 

het hemels Vaderland. Dierbare echtgenoot. Dank 

voor je liefde en goedbeld die ik van je ontvangen 

heb. Te vroeg werd ik van je weggenomen. God 

schenke je sterkte en berusting. Voel je niet een

zaam, onze liefde blljft . Mogen de kinderen je troost 

zijn. Lieve kinderen en kleinkinderen. Houdt mijn 

gedachtenis in ere door een goede levenswandel. 

Verzacht het leed vsn vader door goed voor hem 

te zijn en de onderlinge liefde te bewaren. God zal 

jullie er voor zegenen. Bidt dat we elkaar allemaal 

weer mogen terug zien voor eeuwig in de hemel. 

Onze Vader - Wees Gegroet 
DAT ZIJ RUSTE IN VREDE 

Voor uw medeleven bij bet overlijden en uw aan
wezigheid bij de begrafenis VAD mijn lieve vrouw 
en onze zorgzame moeder en oma betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

H. RIK HOF 
Kinderen en kleinkinderen 

Langeveen, aug. 1971 


