
clt> anclt'rt' C'll ging Je iedere weck Z\H'llll1lt·n 
l rt'n \\t:rkle je in je, 101 in de punije' 
H'llorgdt·. 111u1. Üt'rtig jaar LOng je bij ht't 
dame,koor C'll \er10rgde je mede de '>1 Jan,. 
bocle. lt'de rc- din<clagmiddag ging 1e \o)k.,_ 
d.tn"-'n en \ .11011d' kaartte je graag HH>r dt." 
ge1ellighC'1cl . t n dan"..,, t'r no<.; tijd om ttckt• 
mt'n-.C'n tt· lwmeken. 

l .if"\f' ff1a1na , 
He :'111 11rn/11~m! 

Nu moc.:ltn wc gl'hl'el om·erwachr af,chl'icl 
\'an jr nrmrn. Waarnm nu al? Je was nog vol 
plannen \'Oor dl' kornC'nde jaren. j<' huis 1011 

opnic UI\ gc.:,lofft'erd wordt>n. Je had nog 
1m1·1·l lijnt• J.U t'll ';ttnt'n kunnen ht'bben 
mer on' gt'tin , de familie en de Kcijt·nbo1g'c 
gemt·t·11 '< lt.1p. 
\\c 1ijn onl(• wor leb kwijl. \\'e Lijn geen kmcl 
mrt"r 

I "int• 1narna, 
llio :11//m )"ui mmm.' 

De kt."Klt' die jt' achrerlaar t' immen, , \\'e 
troo,trn om mc.:l de gedachte dat je nu bij 
omr gt•lieldc ]Mp,1 <:11 bt·i<le broer \jes 1 l.11" 
bent. 
Rml 1.icht in \te<lt'! 

\ 'oor Il\\ nw<lelrH·n bnuigcn wij u 0111t• 

oprcdne d.111k. 

Haar kinderen en klt'inkmdt'r<'ll 



Altijd actief 
volop in het /ei.•en 
stmls positiif 
altijd alle.\ gegn•m 

t 
Ter nagedachtenis aan 

Frederika Maria 
Besselink-Hoenderboom 

- Riek -
weduwe van 

Wilhelmus Henricus Joseph Besselink 
(t 3 okrober 1976) 

Geboren op 29juli 1929 te Zieuwent 
Gdrnwd op 25 Illei 1955 te Keijenborg 

Overleden op :~O november 1 9~l re Keijenhorg 

"l'a een gezongen Uitvaartmis in de parochie
kerk mu St. .Jan de Doper te Keijenborg op 

3 december 1999, is Lij begrn,en op het 
R.K kerkhof te Keijenborg. 

Lie1·e mama, 
He waren zó blij mei je! 

Je \'ormde de basis nm ons bc>taan. Zo ,eJe 
jaren heh je goed 1·oor ons gt"1orgrl: on7e 
oprneding waar je, sinds papa's dood. hele
maal alleen 'oor stond. Je kcrdc ons 
praktische dingen als naaien en ruinieren, 
maar ook hoe je een gezellig gezin bouwt. Je 
vormde het cement binnen ons geLin. Je gaf 

om de ruimte om Lclf ons leven in re richten, 
om te doen war we dachten dat het beste voor 
ons wa.-. ·we bewonderen je kracht en positie
,.e instelling. llec geloof heeft je hierbij wel 
steun gegeven. 

Lie1e mama, 
Hè warm zri welkom.' 

.Je huis stond altijd voor ofü, open! Met Kerst
Jllis, de kerm is en je 'e1jaardag 01·erspoeltlcn 
we je huis. Niel~ was je teveel, ook al moest je 
veel regelen en kosue het je veel energie. 
En andersom kwam je naar ons. Op de fiets 
en met de auto naar \'orden en met de crein 
naar je owr lu:L land 1er>prcide kinderen. 
Het was altijd leuk als je kwam. Even geLellig 
bijpraten, een srukje wandelen, samen een 
verjaardag ,je ren. 

I.ie1·e oma. 
We waren zó trots op je! 

Alt[jd had je rijd voor een boekje of een 
spelletje . .Je huis was één grote speeltuin: 
'crstoppen in de kasten. darren in de 
'chuur, rennen door de min, stoeien op 
het grasveldje en samen noten rapen. 
.Je breide de mooi>Le truien 'oor ons alle
maal. 
.Je was zo trots op ons! 

Lie"e mama, 
fü• kunnen hel niet begrijfm1! 

.Je was lO actief en kwiek! Blakend 1·an ge
zondheid fietste je de ene fietsvierdaagse ua 


