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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Engelina Koch-Heerink 
(Tante Rikie) 

Weduwe van Wilhelmus Antonius Koch 

Rikie werd geboren op 30 september 1907 te 
Losser. Zij is gestorven te Losser op 

14 oktober 1999. Na de Eucharistieviering in 
de Kerk van de H. Maria Geboorte is zij op 
19 oktober bij haar man begraven op het 

kerkhof naast de kerk. 

Rikie heeft de afgelopen eeuw, tijdens haar 
lange leven, veel gezien en ervaren, vreugde 
en verdriet. Vader ontviel haar toen ze nog 
zeer jong was. Oom Wim werd haar tweede 
vader. In kerk en samenleving heeft zij grote 
veranderingen meegemaakt, mede vanwege 
de dertiger jaren (crisis) en de beide wereld
oorlogen. 
Jarenlang werkte zij op de verbandafdeling van 
Van Heek. Samen met haar man heeft ze 
gelukkige jaren gehad. Eigen kinderen had ze 
niet. Veel dierbaren zijn haar in de loop der 
eeuw ontvallen, tenslotte ook het laatste fami
lielid, haar eigen moeder, nu 25 jaar geleden. 
Met haar had ze een sterke band. "Mijn moe
der zei altijd" ." was een veelgehoord gezegde. 
Toch was Tante Rikie na moeders overlijden 
nooit helemaal van warmte van medemensen 
verstoken. 

Haar eigen nichtjes werden a.h.w. haar 'moe
der' en haar 'kinderen'. Zij hield ervan alleen te 
zijn en zocht bewust geen sociale contacten. 
Zij had dat eigenlijk nooit geleerd. Toch was zij 
een geziene persoonlijkheid, mede omdat zij 
zo talentvol was op allerlei gebied: jarenlang 
zingend, met haar prachtige stem, eerst bij het 
parochiale zangkoor en later ook in het VTO en 
zelfs daarbuiten. Ze vond het fijn rond te gaan. 
"Blijf bij mij o Heer..", was haar geliefde lied. 
Ook haar andere talenten vielen op. Ze kon 
prachtig haken, zeer fijn en in allerlei kleuren. 
Rikie kon anderen altijd zonder moeite laten 
lachen, want ze zat steeds vol grappigheden, 
in woord en in daad. Ze genoot immens van 
haar dagelijks borreltje (later twee), van allerlei 
zoetigheden en van heel veel snoepgoed. 
Mede-mensen lieten haar nooit in de steek, 
vooral niet toen ze wat apatisch werd en gelei
delijk aan haar zelfstandigheid moest inleve
ren. Soms baarde dat tot zorg. Gelukkig is haar 
'n algehele dementie bespaard gebleven. Ze 
stierf zonder lange lijdensweg, na voorzien te 
zijn van het sacrament van de Zieken. Tijdens 
die laatste uren was ze omringd door mensen, 
die jarenlang vol liefdevolle aandacht en zorg 
voor haar waren geweest. M.n. haar nichtjes 
en het personeel van het Verpleegcentrum 
Twente Oost te Losser. Tante Rikie, je zei 
onlangs: "Van mij hoeft het niet meer!" 
Inderdaad, rust nu maar uit bij God, want je 
bent nu eindelijk echt thuis gearriveerd. 

Neven en nichten en anderen danken u voor 
uw medeleven en voor uw aanwezigheid. 


