
In dankbare herinnering voor al les 
wat zij in lange J&ren voor ons betekend heeft, 

vragen wij uw gebed voor 

HUBERDINA CATHARINA LEPOUTRE 
echtgenote van 

Antonius Franciscus Rijken 

Zij werd te Batenbrug geboren op 5 meert 1894 
tijdig voorzien van het sacrament der zoeken, 

overleed zij te Beneden-Leeuwen 
op 1 februari 1973 

De uitvaart had plaats te N1hr1k op 5 lebruaro 
en aldaar "'erd ZIJ begraven. 

Er is een dierbaar mens van ons heengegaan 
een onvergetelijke echtgenote. moeder van een 
groot gezin, oma van vele kle1nk1nderen. Heel 
Niltrok kende haar als " moeke Rijken" en dat 
was zij vooral voor heer gezin· een lieve moe· 
der, bezorgd wijs en met Innemende goedheid . 
Met haar man bouwde zij een gezin op ven acht 
kinderen Zij deden dat In goed overleg, werk· 
ten hard en stonden altijd kfear voor hun gezin. 
leder leven kent zijn zorgen. zijn vreugde en 
verdriet. maar moeke Rijken wist vee l te orde· 
nen en leiden en legde een bond on het gezin 
die hecht en degelijk Ie. Voor iedereen was ZIJ 
gastvrij, kon goed luis teren en beminnelijk 
lachen. Daarom was zij gez ien, verd iende grote 
hoogachting en leefde zonder veel eisen voor 
zichzelf. Haar godsdienstig leven was degelijk 
en echt: ziJ ging graag naar de kerk en een 
moeder heeft zoveel waar ZiJ voor moet bidden. 
Hoogtepunten on haar leven weren de trouw· 
dagen van de kinderen, bijzonder ook het 
priesterfeest ven een van de jongens en hel 
viJlt1g1arig huwelijkslee&t werd voor haar en 
haar man onvergetelijk 

De laatste jaren begon zij met ziekte te tob · 
ben. moest in het ziekenhuis worden opgeno· 
men, geopereerd en ultelndelijk werd zij ter 
verzorging in Beneden·Leeuwen opgenomen. 
waar zij als een voorbeeldige zieke. die we1n1g 
of geen klachten kende, rustig en kalm over· 
leed. 
Wij danken God voor deze vrouw. deze moeder 
voor haar zorg. haar werk en haar liefde. 
Lieve kinderen, ons scheiden is t1JdeliJk Ik 
dank u allen voor uw genegenheid, uw mee· 
leven. vooral ook tijdens de laatste mceihJk• 
tijd van miJn ziekte. 
M ijn dierbare man. samen waren wij 1eren leng 
verbonden. Je trouw en helde heb Ik alt1Jd 
bewonderd en ook in m.Jn ziekte had ie alles 
voor me over. Leef gelukkig zolang God ie de 
tijd geelt en laat de band met onze kinderen 
bhJven wat hij al1'Jd geweest is 
Laat ook de band met onze zoon. de m1ss1one
ris. met wie wij ons allen zo nauw verbonden 
weten. een steun zijn om te leven voor God 
kerk en wereld. 

Voor uw blijken van mede!even, betoond 

t ijdens de ziekte en het overlijden van 
mijn echtgenote, onze moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

A. Rijken 
kinderen en kle1nkinC:e:·en 
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