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1 n vrome gedachtenis aan 

Christina Gezina Rickhoff 
echtgenote van t / 

Jóhannes Albertus M. Linderman 
Zij werd' geboren 19 Dec. 1901 te Gildehaus . Ge
heiligd en getroost door de genadem idde len der H . 
Kerk ontsliep zi j in de Heer 24 Nov. 1953 te Ol
denzaa l, waar wij haar 28 Nov. d.a.v. ter ru ste 

legden op het R.K. Kerkhof 

Moeders sterven altijd te vroeg. Zo ook hier. Zij 
was de blijde en gelukkige moeder van een gezin, 
waarin zij met haar man samen leefde voor Dini en 
Tonny en elkaar. Met haar blijde levenslust , haar 
a lti jd bemoedigend en opbeurend woord, haar har
te lij k medeleven met lief en leed in haar omgev ing l 
was zij bij ieder bemind. Maar terwijl zij graag leef
de onderm ij nde een ongeneselijke ziekte haar ge
zondheid. Wel hard beproefde 0. L. Hee r haar en 
haar man, die dit in stilte alleen wou dragen en 
aan de kinderen besparen. Toch was haar heengaan 
vo l overgave. In diepe vrede ontsliep zij . Het gem is 
aan haar laat wel veel droefheid achter 'bij haar man 
en kinderen. 

,,Maar, Heer, a l is het zwaar, Uw wil gesch iede. 
Wij danken U voor zo'n goede moeder. Geef haar 
Uw vrede in het geluk van Uw hemel en geef ons 
Uw kracht en Uw troost". 

De liefde blijft ook over het graf. Ook nu di er
bare man en kinderen . Ik weet, wat ge om mij ge
leden hebt. Dicht bij God ben ik nog dicht bij U 
met mijn liefde en zorg en ik vraag voor U om 
sterkte. In de hemel za l onze liefde ons weer ver
enigen . Troost elkaar daarmee. En gij all en, die mij 
gekend hebt en dit leest. bidt voo r mij. 

ONZE VADER - WEES GEGROET 
Mijn Jezus Barmhartigheid 
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