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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA HENDRIKA RIKHOF 
Zij werd geboren 14 november 1903 in Langeveen. In 1927 
huwde zij met Bernardus, Johannus Schuurman die in 
1941 stierf en van haar heenging. Samen mochten zij 
ouders worden van 8 kinderen. In de gezegende 
ouderdom van bijna 80 jaar, is zij na een kort ziekbed, in het 
St. Elisabeth ziekenh uis te Almelo overleden. 
Haar lichaam hebben we te rusten gelegd bij haar man op 
ons r.k. kerkhof te Langeveen, in afwachting van de 

verrijzenis. 

Als men bovengenoemde jaren goed realiseert, wordt 
duidelijk hoe vroeg zij al de zorg voor haar gezin alleen 
heeft moeten dragen zonder de hulp van haar man. De 
jongste was 1 jaar en de oorlog pas begonnen. 

Dat heeft haar leven ook getekend. Zij was een 
zelfstandige nuchtere vrouw die prijs stelde op haar 
vrijheid en graag zelf haar leven wilde regelen. 
Ziek-zijn, ziekenhuis en afhankelijkheid vielen haar 
daarom bijzonder zwaar. 

Zij heeft alles aangepakt en hard moeten werken om haar 
kinderen goed te kunnen opvoeden. leder had daar 
eerbied voor. Men had dan ook graag met haar te doen. 
Bijzonder ook omdat zij opgewekt was en altijd haar goed 
humeur wist te behouden, ondanks alle zwarigheden. 

Zij bemiddelde niet alleen letterlijk in de begin-phase van 
de telefoon toen zij dag en nacht voor anderen klaar moest 
staan, maar ook in het praktisch dagelijks leven probeerde 
zij ruzie en onenigheid langs de goede lijnen te laten 
verlopen. 

"Tot op het laatst was het een feest om haar op te bellen 
want haar blijheid en zonnigheid werkte aanstekelijk", 
zeggen haar kinderen. 

Dit uitte zich ook in haar geloofsbeleving. Want 
vasthoudend aan tradities, werd dit bij haar niet tot iets 
angstigs of krampachtigs. Ook hierin was zij praktisch en 
nuchter. Wellicht dat het haar daarom zo verward heeft 
toen zij op het einde van haar leven een ongegronde en 
niet meer te reguleren angstigheid over zich heen voelde 
komen. Gelukkig heeft God haar daarin niet al te lang laten 
lijden en mocht zij toen spoedig bij Hem komen in zijn 
eeuwige vreugde. 

GEBED 
Goede Vader, 
wij willen U bedanken voor Schuurman's Hanna. 
Met haar is een blij gelovig mens 
van ons heengegaan. 
Help ons om haar evangelische eenvoud 
en onthechting aan de dingen te behouden. 
Dan zullen ook wij ons haar innerlijke vreugde 
eigen maken en aanstekelijk 
inwerken op anderen. 
Wij vragen U dit ook op voorspraak van Maria 
die zo'n grote plaats in haar leven innam. Amen 

Uw belangstelling en meeleven zijn voor ons een echte 
troost. Wij zijn er oprecht dankbaar voor. 

Fam. Schuurman 

Langeveen, 8juni 1983 
Hardenbergerweg 217 


