


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Euphemia Maas 
echtgenote van 

Hendrikus Johannes Riesrneijer. 
Zij werd geboren te Losser op 23 janu
ari 1909. Gesterkt door de zalving der 
zieken overleed zij aldaar 10 novem
ber 1985. Op het r.k. kerkhof te Over
dinkel werd zij ter ruste gelegd 14 no
vember 1985. 

Wij betreuren een lieve vrouw, een zorg
zame moeder en oma, die op een .'ge
zegende. leeftijd van ons is heengegaa~. 
Maar wij bewaren aan haar leven mooie 
momenten, bijzonder haar toegewijde 
zorg voor haar man en talrijke kinderen. 
Aan haar kinderen gaf zij thuis volop 
gelegenheid zich te ontplooien en te 
ontspannen, vaak was zij achter de 
schermen de stuwende kracht zowel 
thuis als ook ten aanzien van het ver
enigingsleven en met name als het de 
muziek betrof. 
Haar blijde levenshouding droeg zij 
over aan haar gezin en aan allen die 
bij haar welkom waren. Zij was _gastvr(j , 
Zij ging graag uit. Haar favoriete reis 
was de jaarlijkse bedevaart naar Keve
laer. Het ging haar om een religieuze 
ervaring maar ook om het feest. Het 

zal voor haar een grote steun en vol
doening zijn geweest. 
Misschien heeft zij daar iets van Ma
ria's levenswijze in zich opgenomen : 
met Maria dienstbaar zijn aan haar Heer 
en aan haar gezin ! 
Zo kon zij intens genieten van de mooie 
en blijde dingen van het leven. Maar 
ook in moeilijke ogenblikken hield zij 
zonder klagen zich staande, bijzonder 
in de laatste jaren toen zij en haar 
man ziek en bejaard werden en het 
geestelijke contact met elkaar m_oeizaa~ 
verliep. Ondanks goede verzorging thuis 
en in het verpleeghuis verlangde zij op 
weg te gaan naar haar Heer. 
God riep haar binnen in zijn heerlijk
heid en vreugde. 
Met heel ons hart danken wij haar en 
bidden dat de goede God haar de rust 
en vrede geeft na een welbesteed leven. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze lieve en 
zorgzame moeder en oma, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

H. J. Riesmeijer 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


