
Ik kus nog eens je koude wangen, 
ik streel nog eens je koude hand • 
Dag moeder· God zal je ontvangen! 

n F11ne en dankbare her,nnermg aan 

Riek van den Hoek-Struis 
weduwe van Pieter van den Hoek 

Zij werd op 17 december 1919 geboren te A1melo. 
Na een zeer werkzaam en bednJvig leven is zij over· 
leden op 30 augustus 1997 in het ziekenhuis te Olden· 
zaal. Wij hebben afscheid van haar genomen op 
4 september 1997 1t1dens een Eucharistieviering in 

de H. Drieëenhe1dskerk. waarna we haar begeleid 
hebben naar het RK Kerkhof 1n Almelo. 
Daar hebben we haar bij vader ter ruste gelegd. 

Voor uw blijken van medeleven t11dens de ziekte en 
na het overlijden van onze moeder. schoonmoeder 
en oma zeggen wij U oprecht dank 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 4 september 1997 

Jezus heeft eens gezegd: wie m m11 gelooft za. eeu
wig leven. En geloven in Jezus betekent je leven zo 
inrichten, dat je er bent voor anderen. En moeder 
heeft 1n haar leven a1t1Jd gedeeld wat ze had en wat 
ze was. Samen met vader. die zo vroeg is overleden. 
samen met ons kinderen en kleinkinderen. Ze stond 
klaar voor alle mensen; thuis. in de zaak en op de 
markt. 

Na vaders overlijden heeft moeder tot haar 65ste 1aar 
haar liefde en zorg ook gedeeld mei de 1ongelu1 op 
het 1ongenstehu1s 'Saxenheem Het waren Jonge 
mensen. die op hun weg naar volwassenheid extra 
steun nodig hadden Moeder was een vrij zelfstan· 
d1ge vrouw. die niemand tot 1ast wilde zijn. Zij klaarde 
haar zaakjes zelf. Z1! hield erg veei van de natuur, 
ondernam vee' en was ook vaak 1n kaart· en andere 
activiteitsgroepen aanwezig. Zo voelde ze zich thuis. 
Mede door haar levenslustige karakter. haar humor 
en belangstelling voor andermans verha:en was zij 
een graag geziene gast. Het toedienen van het H. Sa· 
crament der Zieken was voor haar een mooie en blijde 
viering. Ze bad zelf ijverig mee. hoewel ze zich niet 
helemaal bewust was wat er om haar heen gebeurde 

Wij weten dat ze nu b11 God is. herenigd met vader. 
Lieve moeder, schoonmoeder en oma, we houden Je 
in gedachten bij ons. 




