
Als dankb'.lre herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS RIESEWIJK 

weduwnaar van Maria Engelina Kamphuis. 

Hij werd geboren op l S december 1906 
te Losser. 

Hij overleed te Glanerbrug 14 februari 1986. 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op het 

parochiekerkhof te Glanerbrug op 
18 februari 1986. 

Goede God en Vader, het deed ons verdriet, 
dat wij zo plotseling afscheid moesten nemen 
van onze lieve vader en opa. Toch vinden wij 
dat ook nu dankbaarheid .de voorrang moet 
hebben in ons hart, want wij zijn dankbaar dat 
vader zo lang in ons midden mocht leven. 
Wij danken U dat U ons zulke goede ouders 
hebt gegeven. Wij bewaren de beste herinnerin
gen aan onze ouders. 
Vader en moeder waren vredelievende,'hard
werkende mensen, die ons vrede en liefde voor
leefden. Ondanks veel moeilijke jaren wisten 
zij voor ons het leven blij en gezellig te maken. 
Daarvoor hebben onze ouders zich totaal inge
zet, daarvoor ontzegden zij zichzelf veel. 
Vader werkte jaren lang, dag en nacht, voor ons 
gezin. 

Hij was een tevreden mens, bescheiden, onop
vallend en stil. Hij was een man met een gou
den hart; hij veronderstelde altijd het goede bij 
anderen; hij was een verdraagzaam mens en 
leerde ons verdraagzaam te zijn. 
Hij had ook zorg om goede verhoudingen met 
buren en kennissen en iedereen was welkom. 
Hij was een godsdienstig mens met een zuiver 
geweten. Daarom kon hij ook met een gerust 
hart afscheid nemen van dit leven; vaak had hij 
zich al volkomen toevertrouwd aan U, onze 
God en Vader, als een dankbaar mens. 
Hij was dankbaar voor zijn goede oude dag te
midden van ons. 
In zijn ziekte kwam geen klacht over zijn lip
pen; het enigste dat hem pijn deed was als hij 
niet thuis kon zijn, midden in het gezin. 
Daarom danken wij U, dat vader thuis, in ons 
midden, mocht sterven, zonder pijn en zonder 
angst. 
Wij vragen U, dat wij nu samen verder kunnen 
leven, zoals onze ouders ons hebben voorge
leefd. 

Heilige Maria, Moeder van Jezus Christus 
en onze moeder, 

bid voor hen en voor ons. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkind. 




