
Pijn noch lijden bleven haar gespaard, 
toch bleef zij bli1 van zin, 

zo ging zij over naar een nieuw begin. 

t 
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Rika werd geboren te Saasveld op .3 januari 1912, 
trouwde Bernard op 30 september 1948. Door 
een noodlottig ongeval op 2 juli 1987 gaf zij, nog 
voorzien van het sacrament van de ziekenzal· 
ving, in het St. Geertruiden Gasthuis te Deventer 
het leven aan onze Heer terug. De plechtige 
eucharistieviering van uitvaart volgde op 7 1uli. 
We legden haar samen met haar schoonzus San, 
die bij hetzelfde ongeval omkwam. ter ruste op 

het R.K. kerkhof te Saasveld. 

Rika is in Saasveld geboren en heeft haar jonge 
jaren daar doorgebracht. Ze is al vroeg in betrek· 
king gegaan, in dienst van een groot gezin. zoals 
dat ging in die tijd. 
Ze trouwde betrekkelijk laat; haar huwelijk bleef 
echter kinderloos. zeer tot haar verdriet want ze 
was dol op kinderen. Ze had wat meer tijd dan de 
gemiddelde huisvrouw, maar die tijd hield ze niet 
voor zichzelf, integendeel, ze gaf veel hulp, voor
al aan haar broers en zussen. 

In 1978 werd haar een zware slag toegebracht 
door het verlies van haar man. die. evenals haar
zelf later overkomen zou · in het verkeer daags 
voor kerstmis verongelukte. 
Zij voelde zich sterk met de dingen van kerk en 
geloof verbonden en ontving veel innerlijke steun 
in een eenvoudig en trouw gebedsleven. Die ver
bondenheid was vooral openbaar in haar aan· 
dacht voor de verering van Jezus' moeder, Maria, 
welke verering zij tastbaar maakte in meer dan 25 
keren dat zij op bedevaart ging in Kevelaer. 
De laatste jaren liet haar gezondheid nogal 
te wensen over. Soms was de korte wandeling 
naar de kerk haar al te vermoeiend. Maar ze bleef 
niet thuis zitten; haar aandacht voor de omge· 
ving, haar gezell igheid en tevredenheid maakte 
haar tot een graag geziene gast voor een kopje 
koffie en een praatje. 
ZiJ was in de buurt een echte gemeen· 
schapsmens. 
ZiJ is dodelijk verongelukt op de weg naar Deven
ter. toen zij een van de familieleden mee naar 
huis terugbracht. 
leder die haar kende, zal haar oprecht missen. Zij 
ruste in vrede. 

Onze dank spreken wij uit tegenover allen die be
langstelling en medeleven hebben getoond bij het 
overlijden van onze lieve zus en schoonzus. 
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Familie Lesscher 


