
Wie in Mij gelooft zal leven, 

ook ai is hij gestorven. 
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In dankbaarheid denken we terug aan 

- Amalia Johanna Rietman 
weduwe van 
Johannes Hendrikus Belshof 

Zij werd op 10 ju,li 1901 te Gladbeck (Dld.) 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is ze op 15 apr il 1990 
in het Medisch Spectrum Twente te Enschede 
overleden. Met de viering van de Eucharist ie 
namen we afscheid van haar op donderdag 
19 apri,I d.a.v., waarna we haar begraven 
hebben op het kerkhof van de Bonifatius
parochie te Haaksbergen . 

Terwijl haar levenskrac•hten de ,laatste tijd 
steeds meer te wensen overliet , werd ze ge
troffen door een beroer.te die haar nog meer 
beperkingen oplegde en haar toch wel deed 
beseffen dat dit we,I eens haar ,Ievenseinde 
zou kunnen betekenen . Maar ondanks dit 
bleef ze vechten voor het leven en wi,lde ze 
het eigenlijk niet weten dat haar gez·ond
heids1oestand zorge·lijk was . Vrij onverwacht 
kwam in deze situabie haar levenseinde en 
is ze zo bevrijd en gespaard voor meer 
ellende die haar weII,icht nog te wachten 
stond . 

Ze is aHijd een sterke en gezonde vrouw ge
weest met het idee en de wi,lskracht dat het 
al1ijd door moest gaan. Al op zeer jeugdige 
leeftijd heeft ze de ouderl ijke woning ver
laten met daarna nogal moeil-ijke jaren . Hier
door groeide er in haar een stuk ze lfstand,ig
heid en doorze1tingsvermogen wat in haar 
latere jaren nog steeds merkbaar was. Met 
inzet en toew ijding heeft zij zich als vrouw 
en moeder in al•le zorgzaamheid gegeven 
voor een bee1je geluk en welzijn van haar 

man en haar gezin van tien kinderen waar
van ze er één op zeer jeugdige leeftijd heeft 
moeten missen . Zo was ze altijd bezorgd om 
haar kinderen en kleinkinderen en ze kon er 
van genieten als ze bij haar op bezoek 
kwamen. Zeer vroeg in de morgen was ze al 
bezig of dat nu bi nnenshuis was of buiten. 

Van aard had ze een wat gesloten karakter: 
wat ze niet kwijt wHde, kwam je niet aan de 
weet. Zo heeft ze ook veel dingen voor zich
zelf verwerkt. Ze had heel veel contact met 
mensen en tot op hoge leeftijd toe ging ze 
er graag op uit om mensen te ontmoeten en 
zeker ook als het zieke mensen waren. In 
haar gesprekken was ze oprecht en eer,lijk en 
zei ze waar het op stond vaak doorweven met 
een bepaald soort humor die niet altijd door 
ieder werd begrepen . Ze hield van het oude 
vertrouwde waar ze mee was opgegroeid. Ze 
stond als een diepgelovige vrouw in het leven 
en had een bijzondere verering voor Maria. 
Op de eerste Paasdag , de dag van de ver
rijzenis, is ze van ons heengegaan om nu te 
delen in die verrijzenis van de Heer en voor 
altijd ten diepste ge•lukkig te zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het afsche-id van onze zorgzame 
moeder en oma zeggen wij u onze oprechte 
en hartelijke dank. 

Haaksbergen, april 1990 

Kinderen 
k-leinkinderen en 
achter~le inkinderen 


