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Gedenk in uw gebeden 

Johanna Susanna Riesewijk 
eçhtgenote villn 

Hendrlk111 Johann•• Ntjhof 
Geboren te Louer 10 januari 1919, Voorzien 
van de Sacramenten der zieken overleed ziJ Il> 
het Akademiach Ziek"nh11is te Utrecht 21l a11g11s
tus 1973 en werd beqraven 3 aept•mber d.a.v . 

op het R.IC. kerkhof te Louer. 

Met de dood van deze vrouw 1s oen hiizonder 
barte1i1ke vrou·11 en moeder van cna heenge
ga:ln. Z1J had veel w"~ ven de huismoeder un 
het boe< der w11sbe1d , die van 'a m orgens 
vroeg tot 'a avonds laat aan het zorgon f:'u .be· 
redderen was, zo ~eua, dat ZlJ, terw.,: z.J z.iek 
was, toch doorwerkte en bi.af zorgen voor 
haar gez.m. 
ZiJ zocbt vaak v:>or al haar 1n1panntng en zorg 
ontspanning ID Gods vnie na11111r met haar m•n. 
Voor enkele maanden geled"n was er nog 
feestvreugde in het ge%in. omdat ZlJ .S.Hmen mat 
hun kinderen hun v11f en tw111tlg1<mg hu·Nelrh
feest vierden. Het v1as voor haar ook 'n vreug
de, dat z11 nog dt! gebowtil von h•ar eerste 
kleinkmd, Marc mocht meemaken. 
Maar bet is ID het lev"" vaak zo dat op vreug
de verdriet volgt. In het gezin is er nu ver
driet, omdat de vrouw, die lier en zorgzaam 
was voor haar man en kindttren, niet meer in 
hun midden io. 
Toch kunt U zich troosten met de gedttchte, 
dat uw lieve vrouw en moeder is heengegaan 
naar het eeuwig Vaderhuis, waar geen p11n en 
lijden 1s, die ZIJ m dit aardse leven als een 
echte gelovige met geduld en ovorgave aan. 
vaard beert. 

Heer geef haar de eeuwige rudt , 

Druk: de Llnge, Losaer 

Voor uw blijken van deelneming na het oYer

lijden van mijrt lieve vrouw, onze zorgza.me 
moeder en oma, en de laat1te ••r aan haar 
bewezen zijn wij u zeer dankbaaz. 

H. J. Ni1hof 
kinderen en kle1nlr:ind 


