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Dankbare herinnering aan 

Maria Louise Risau 

sinds 5 juli 1976 weduwe van 

Hendrikus Knippers 

Zij werd geboren te Schapen (Old.) op 31 mei 
1902 en overleed in vrede en overgave in het 
Verpleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp op 
23 februari 1997. We hadden onze moeder en 
oma voor het laatst bij ons in de viering van de 
Eucharistie op 26 februari in de St. Nicolaaskerk 
te Denekamp en hebben haar daarna begraven 
naast vader op het parochieel kerkhof aldaar. 

Nu moeder na een welbesteed leven op hoge 
leeftijd gelovig van ons is heengegaan, kunnen 
we alleen maar dankbaar zijn. We zullen haar 
missen, maar de vele goede en mooie herinne
ringen aan haar doen haar onder ons blijven 
voortleven, bijzonder bij haar kinderen en klein
kinderen, die allen zo'n grote plaats in haar hart 
hadden. Toen moeder met vader getrouwd was, 
kreeg ze al heel gauw, naast de zorgen om haar 
gezin, de zorg voor oom Toon en tante Anna. 
Dat ze daardoor aan huis gebonden was, is haar 

niet zwaar gevallen. Haar huis was haar thuis. 
Daar heeft zij haar leven in grote dienstbaarheid 
doorgebracht. Ze had haar een stipte dagorde 
opgelegd, vroeg naar bed en vroeg weer op, op 
tijd eten en vaste ruimte voor gebed, met name 
het dagelijks rozenhoedje. Want ze had een bij
zondere verering voor Maria. Meerdere keren is 
ze naar Kevelaer geweest en zelfs één keer in 
1959 naar Lourdes. Het vroeger veel gehoorde 
gezegde: "ora et labora", bid en werk, mag haar 
lijfspreuk genoemd worden. Tot op hoge leeftijd 
nam ze iedere dag deel aan de viering van de 
Eucharistie, zodat we kunnen zeggen dat zij een 
pad naar de kerk heeft gelopen. Toen ze niet 
meer naar de kerk kon hebben de pastores haar 
de Communie thuis gebracht. Ook op "Gerardus 
Majella" was ze in iedere Eucharistieviering aan
wezig. Zoals ze geloofde heeft ze ook geleefd: 
goedig, tevreden en kwaad spreken over anderen 
was haar vreemd. 
Nu ze de laatste grote reis gemaakt heeft, zoals 
ze het vaak zei, mogen we vertrouwen dat ze bij 
God is thuisgekomen. God heeft haar daar een 
blijvende woning bereid, waar ze met haar familie, 
die haar op deze weg is voorgegaan, weer ver
enigd is. Ook daar zal ze tegen ons zeggen: 
"weer komen, niet vergeten•. Inderdaad, de hemel 
is voor ons allemaal. Daarom zeggen wij: 
"A Dieu, tot weerziens bij God". Rust in vrede. 

Bedankt voor de belangstelling en het bezoek tijdens 
het verblijf in Gerardus Majella· 

Fam. Knippers 


