
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Frederica Hermanna Maria Frieling 
echtgenote van 

Gerardus Cornelius Wilhelmus Scheurink 

Zij werd geboren op 27 september 1915 te Deurningen. Ze 
is gestorven op 2 januari 2001 te Hengelo. 
Na de uitvaartviering op 5 januari in de St. Plechelmuskerk 
te Deurningen hebben we haar begeleid naar het cremato
rium te Usselo, waar de crematie plaats vond. 

Rika groeide op in een groot gezin in "Boven Deurningen' . 
In de oorlogsjaren heeft ze samen met haar broer veel bete
kend voor het verzet en waren er dikwijls onderduikers thuis 
opde boerderij . Op21 augustus 1946trouwdeze met Gerard 
Scheurink, en kwam ze in Gammelke te wonen. Veel lief en 
leed hebben ze samen gedeeld. Er werden geen kinderen 
geboren en dat heeft zij eigenlijk altijd erg jammer gevon
den. Een opmerking die ze dikwijls plaatste was: "Ik heb heel 
veel kinderen, alle neven en nichten beschouw ik als mijn 
kinderen. "Zij werden door haar met hun verjaardag en an
dere feestelijke gelegenheden nooit vergeten. Haar eigen 
verjaardag was altijd "mooi en lang". In de buurt was men 
erg op haar gesteld. Ze was een vrouw met humor. Rika was 
een zorgzame en ijverige vrouw en men deed niet gauw een 
vergeefs beroep op haar. Waar mogelijk hielp ze mensen 
voort. Ze was attent en gastvrij en daarnaast bijzonder crea
tief. Verschillende mensen hebben een tijdje bij haar in huis 

kunnen wonen. Voor zichzelf leefde ze sober en was met 
weinig tevreden. De moestuin had altijd haar volle aandacht, 
want er ging niets boven eigen groenten. 
Rika was een diepgelovige vrouw en een trouwe vereer
ster van Moeder Maria. Haar leven werd echter meerdere 
malen gekenmerkt door ongevallen en ernstige tegensla
gen. De laatste jaren werden moeilijk voor haar en daar
mee ook voor Gerard, haar man. Ze wist alles niet zo goed 
meer. Desondanks heeft ze op 21 augustus 1996 nog haar 
50 jarig huwelijksfeest bescheiden mogen vieren. Daarna 
is ze vrij snel opgenomen in het dr. P.C. Borsthuis, een ver
pleeghuis in Hengelo, waar ze een liefdevolle verzorging 
heeft ontvangen. De laatste periode kon er nog maar heel 
beperkt contact gelegd worden, wat van Gerard, de familie
leden, kennissen en de verzorging een groot geduld en veel 
liefdevolle aandacht vroeg. Nu zij is overleden komt er een 
einde aan deze moeilijke periode. We gunnen haar nu de 
zo welverdiende rust. 

"Moge zij wonen in het huis van de Levende God' 

Voor uw medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze schoonzus en tante zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

Gerard Scheurink 
Familie Scheurink 
Familie Frieling 


