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Wil in dankbaarheid gedenken 

RIEK VAN RAAIJ 

Geboren te Wehl op 16 februari 1916. Na een wel
besteed leven en gesterkt door het H. Sakrament 
der Zieken opgegaan naar de heerlijkheid van haar 
Schepper op 1 juni 1993. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de kapel van 
het Dr. Ariënstehu1s hebben we op 9 juni haar li
chaam ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Glaner
brug. 

Het leven van Zr van Raaij, zoals de meesten haar 
kenden heeft geheel in dienst gestaan van de ge
zondheidszorg. 
Na als wijkverpleegkundige gewerkt te hebben in 
Limburg en de Gelderse Achterhoek kwam zij als 
districtsverpleegkun~ige voor de kankerbestrijding 
1n dienst van het Wit Gele Kruis Overijssel met als 
werkterrein Twente. 
Vanuit haar taak had zij veel kontakten met specia
listen van ziekenhuizen en huisartsen om haar advi
serende taak naar de wijkverpleegkundigen toe zo 
goed mogelijk te kunnen vervullen. 

Zij bezat een grote vakkennis, maar verstond ook de 
kunst om deze aan anderen over te brengen. 
Met een bijna onnavolgbare nauwgezetheid deed zij 
haar werk, intens betrokken bij haar zieke mede
mensen, maar tegelijk ook altijd geinteresseerd in 
het wel en wee van de verpleegkundigen zélf van 
vrienden en tal van anderen. 
Het was haar diep geloof, dat haar dreef zichzelf in 
niets te sparen en enkel bekommerd te zijn om het li· 
chamelijk en evenzeer het gééstelijk welzijn van 
mensen. 
Zo liet haar eigen gezondheid al te wensen over toen 
zij zich in 1981 vestigde in het Redemptoristenpark 
te Glanerbrug. Maar daarover sprak zij niet: hooguit 
een korte mededeling als men er naar vroeg. 
Haar aandacht bleef enkel uitgaan naar anderen en 
zonder op te willen vallen probeerde zij in kleine din
gen dienstbaar te zijn. 
God was het, met wie zij zich verbonden wist in het 
gebed en in de H. Eucharistie, Die haar inspireerde. 
En Maria, die zich "de dienstmaagd des Heren" 
noemde, haar voorbeeld. 
Ze had er zich op verheugd om samen met andere 
bewoners mee naar Kevelaer te gaan. 
Toen God kwam en niemand het bemerkte. 
Om haar voor altijd op te nemen in Zijn heiligdom. 
God, Die wij danken om de uitzonderlijke vrouw die 
zij geweest is. 

Wij danken óók U voor Uw zorg, Uw vriendschap en 
Uw medeleven. 

Familie van Raaij 
Familie Leferink 


