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In dankbare herinnering a'¾n 

Rika Maria (Riek) Jansink-Boers 

weduwe van 
Antonius Johannes (Toon) Jansink 

Zij werd geboren in Lonneker op 7 december 
1913. Na een kortstondig ziekbed is ze na een 

val , waarbij ze een heup brak, gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken, vrij plotseling 

overleden, op 22 februari 2003. 
In de Jozephkerk hebben wij op 26 februari 2003, 

na een plechtig gezongen Eucharistieviering, 
biddend en zingend van haar afscheid genomen, 
en later haar te ruste gelegd op de R.K. begraaf-

plaats aan de Gronausestraat in Enschede. 

Tante Riek kwam uit een gezin van 9 kinderen en 
woonde in een boerderij aan de Kloosterhuizen
weg in Lonneker. Haar jeugd was met veel harmO·· 
nie in het gezin. Op jonge leeftijd leerde ze oom 
Toon kennen, waarmee ze op 2 mei 1946 trouwde. 
De Potsweg 9 was voor haar het thuiskomen, waar 
ze gewoond heeft tot aan 1991 . Hierna volgde de 
verhuizing naar het Flora Park, waar ze tot aan 
haar overlijden gewoond heeft. 
Tante Riek was een vrouw die van de natuur hield. 
Dat haar ouders van een boerderij kwamen is te 
merken in de zorg voor vele dieren. 

Kippen en het onderhoud van de moestuin, waren 
hiervan een sprekend voorbeeld. Haar hond Basje 
en haar papegaai Jacob was alles voor haar. Ze 
hield van gezelligheid, waarbij het kaartspelen een 
van haar favoriete bezigheden was. Bovendien 
hield ze veel van puzzelen en van sport op de t.v. 
Verder hield ze veel van de kinderen van haar zus
sen en haar broers. Zij heeft de zorg op zich geno
men van haar pleegdochter Ria Huls-Smits, die zij 
op 16 jarige leeftijd, in huis genomen heeft. 

Pas toen ze merkte dat het kaarten en het puzze
len niet meer goed ging, was dit het begin van haar 
isolement, waarin ze steeds meer terecht kwam. 
De laatste jaren van haar leven kwamen ook de 
lichamelijke klachten. Het lopen ging steeds moei
lijker. Het contact met haar zus, die ook op het 
Flora Park woonde, werd steeds minder. 
Bovendien werd volledige zorg steeds noodzakelij
ker, waardoor ze noodgedwongen op de wachtlijst 
kwam van het zorgpalet locatie 't Kleijne Vaert. 
Gelukkig is door deze noodlottige val, die verhui
zing bespaard gebleven. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervon
den na het overlijden van tante Riek, bedanken wij 
u oprecht. Tevens gaat een bijzondere dank uit 
naar Ria Huls-Smits en Marietje Stettens-ten 
Vergert, voor de extra zorg, die zij aan tante Riek 
hebben gegeven. 

Frans Boomkamp (exc. test.) 
Henk ten Vergert (exc. test.) 


