


Dankbaar willen wij denken aan: 
Johanna Anna Maria 

Struik - te Lintelo 
echtgenote van 

Johannes Bernardus Struik 
Zij werd geboren te Rijssen 2 febr. '23. 
Daar is zij na voorzien te zijn van het 
Sacrament der zieken overleden op 11 
augustus 1981. In Rijssen is zij ook be
graven 15 augustus 1981 op het kath. 

kerkhof. 

Vier jaar lang heeft de wetenschap ge
probeerd om het leven van deze lieve 
vrouw te behouden voor haar man, kin
deren en kleinkinderen, maar ook voor 
de gemeenschap. Velen zullen er ook 
geweest zijn die gebeden hebben, op
dat God het werk van de doktoren met 
succes zou bekronen, maar het heeft 
niet zo mogen zijn, zoals wij hadden 
gehoopt. Zij is heengegaan héél rus
tig in haar diep geloof, nadat zij de 
dood volledig had aanvaard. 
Ze was een hartelijke, sympathieke 
vrouw, die gemakkelijk kontakt maakte 
met mensen en daarom had ze zoveel 
vrienden. Zeer moedig heeft ze alles 
gedragen. Ondanks het drukke leven, 
dat het ca'fé meebracht, zorgde ze 
toch voor een goede gezinsband. Ze is 
echt intens gelukkig geweest met haar 
man, kinderen en kleinkinderen. Ze ge-

noot van hun aanwezigheid, maar ook 
van die van de vele vrienden. 
Wat heeft zij ons nu te zeggen? Zeer 
zeker 'n woord van dankbaarheid. Die 
dankbaarheid richt zij vooral tot haar 
man, die al die tijd van ziekzijn dicht
bij haar was; haar kinderen en haar 
kennissen die haar bezochten en hun 
belangstelling zo rijkelijk gaven en die 
zij op haar beurt troostte en opbeur
de. Die dankbaarheid richt zij vooral 
tot de doktoren en met name tot dokter 
Gelmers en dokter Oosthoek, die alles 
hebben geprobeerd om verlichting te 
brengen in het uitzichtloze. 
Moge de goede God ons allen de 
kracht geven om het leven verder te 
gaan en nu zonder haar. 
God geve haar rust en vrede! 

DANKBETUIGING 

Allen die hun belangstelling en mede
leven hebben getoond tijdens de ziekte 
en bij de dood van onze lieve vrouw, 
mama en oma, willen wij langs deze 
weg héél hartelijk bedanken. Uw mede
leven is voor ons 'n grote steun ge
weest. 

Joh. B. Struik 
kinderen en kleinkinderen 

Augustus 1981 
Enterstraat 5, 7461 GE Rijssen 


