
Ter nagedachtenis aan 

Maria Gerharda Wolters 
die geboren werd op 3 januari 1923 te 
Losser. 
Haar kerkelijk huwelijk sloot zij op 9 no· 
vember 1944 met 

Bernhard Rieksrna, 
die overleed op 27 februari 1985, 

ZiJ stierf op 8 januari 1988 na een lang, 
durige ziekte in "Ziekenzorg" te Enschede. 
Na een Eucharistieviering in de kapel van 
de Bernardus-stichting, hebben we haar 
op 12 januari naar het crematorium te Us . 
selo begeleid. 

Lieve Moeder. 
Zou de hemel echt bestaan ? 

Als dat zo is, behoor jij vandaag tot 
de gelukkigsten die er bestaan. Je bent 
weer terug bij Pa, dle bijna 3 Jaar op jou 
heeft gewacht. Net zoals jij erop wachtte 
om weer bij hem te z1Jn. Helemaal op je 
gemak, helemaal vertrouwd, zals het vroe, 
ger was. 
Moeder Rieksma was een lief klein vrouw, 
tje, heel bescheiden, met veel gedu!d en 
begrip. 
Ze was 40 jaar lang ontzettend gelukkig 

met Pa en haar kinderen. En altijd aan
wezig met de zorg voor hen, en later 
voor Pa. 
Toen Pa stierf, bijna 3 jaar geleden, 
kwam er heel veel verdriet bij haar los. 
Het was zo gemakkelijk om te zeggen: 
Moeder, dit is het beste. Je komt er wel 
weer overheen. 
Voor haar waren deze woorden zinloos. 
Mede door haar ziekte had ze dubbele 
kracht nodig om met haar emoties om te 
gaan. Het leven van anderen ging door, 
terwijl haar eigen leven stil stond. 
Vandaag nemen we afscheid. Het huis is 
leeg en de telefoon wordt nooit meer op 
genomen, de verbinding is verbroken. 
Tranen horen bij het leven. maar voor Ma 
was het verdriet te groot om alleen door 
te gaan. 
Lieve mam, we zullen je missen. Wij zijn 
verdrietig, maar jij bent nu gelukkig. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden van 
onze zorgzame moeder en lieve oma, be
tuigen wiJ u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




