
Wij gedenken, gelovend in de Heer 
van het Leven 

Hermannus Martinus Riesewijk 
weduwnaar van 

Christina Maria Hanterink. 

Hij werd geboren op 31 mei 1900 te 
Losser. Voorzien van Sacramenten der 
zieken, overleed hij 9 augustus 1987 
aldaar in "Oldenhove". Na een Eucha
ristieviering in de Maria Geboortekerk 
werd hij begraven op het r. k. kerkhof 
te Losser op 12 augustus 198 7 in het 
graf bij zijn vrouw. 

87 Jaren mocht zijn leven hier op aar
de duren. Een mooie leeftijd, wordt er 
dan vaak gezegd. Maar zijn leven heeft 
zware tijden gekend. Al heel jong, hij 
was 17 jaar, moE:st hij als ouos1e v«n 
het gezin mede de zorgen dragen voor 
het gezin, door het wegvallen van va
der. Zijn jeugdjaren bestond in hard 
werken op de bouw, later als opper
man. Hij voelde zich verantwoordelijk 
voor moeder en haar gezin. Zijn hu
welijk met Christina Maria Hanterink 
bleef kinderloos, wat ook voor hem een 
tegenslag in het leven was. Een ge
weldige zware slag in zijn leven was, 

dat hij twee van zijn meest dierbare 
mensen in zijn leven, zijn vrouw en zijn 
moeder, tegelijk naar het graf moest 
dragen. De klappen van het leven zijn 
hem niet bespaard gebleven. De laatste 
jaren van zijn leven heeft hij zich nogal 
eens eenzaam gevoeld. Hij zat te wach
ten op bezoek en was erg blij als je bij 
hem aankwam. Vooral doordat hij de 
laatste tijd hard achteruitging en de 
laatste dagen in coma verkeerde, mo
gen wij zijn heengaan als een verlos
sing zien. 
Wij, die achterbiijven, bidden dat God 
hem nu zal opvangen in Zijn Grote 
Liefde. Dat hij hem zal belonen voor 
zijn goudeerlijk karakter en voor al zijn 
zorgen die hij heelt gehad voor men
sen aan wie hij zijn behulpzaamheid 
heeft getoond. 

Voor uw medeleven bij dit afscheid 
zeggen wij u oprecht oank. 

Familie Riesewi1k. 


