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In dankbare herinnering aan 

Alberta Geertruida Susanna Vaanholt 

weduwe van 

Johannes Bernardus Rikhof 

Zij is geboren op 16 februari 1922 te Losser. Zij 
overleed op 16 maart 1994 te Enschede. 
Op 21 maart d.a.v. hebben wij haar na een Eu
charistieviering in de H. Gerardus Majellakerk te 
Overdinkel, ter ruste gelegd op het r .k . kerkhof 
aldaar. 

Omringd door ons allen is moeder rustig van ons 
heengegaan. Haar sterven tekent haar leven . 
Moeder hield van rust, zij hield niet van uitgaan, 
van aktiviteiten naar buiten; haar huis, haar ge
zin was haar alles, zij wachtte elke dag op ons, 
zij bond ons samen . . Zij was blij als ze ons zag en 
haar kleinkinderen waren haar lievelingen. 

In huis was moeder heel actief, zij heeft heel 
haar leven hard gewerkt, zij maakte alles zelf . 
Met het werk van vader leefde zij mee, toen va
der overleed is er iets van haar zelf meegegaan, 
eigenlijk is zij dit verl ies niet te boven gekomen . 
Moeder was uiterlijk heel rustig, zij klaagde ook 
niet. " Dat doe je niet" , zei zij wel eens, "dat 
hoort niet". Zo heeft zij innerlijk veel moeten ver
werken. 
"Niemand weet wat je hebt geleden. 
Niemand weet wat je hebt doorstaan" . 
Deze regels van een gedicht zijn naar ons gevoel 
bijzonder op moeder van toepassing. 
Van de andere kant kon moeder erg genieten 
van vacanties: dat waren prachtige weken voor 
haar en voor ons. 
De laatste jaren ging dat niet meer, haar gezond
heid ging sterk achteruit. Zij was klaar om te 
sterven, zij wilde graag naar Vader gaan, deze 
overgave ging niet zonder strijd, want ze w ilde 
ook graag bij ons blijven. 
Moeder w ij bedanken jou voor al jouw liefde en 
jouw zorg. 
Wij bidden voor jou om geluk en vrec;Je in God. 

W ij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
deelneming bij het overlijden van onze lieve 
moeder en oma. 

De familie 




