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Een liefdevolle herinnering aan 

Ria Aarninkhof-Jüninck 

echtgenote van Clemens Aammkhof 

Ze werd geboren te Hasselo (Deurningen) op 16 mei 
1943. Ze 1s gestorven na een langdurige, moedig ge
dragen ziekte te Deurningen op 26 januari 1998. 
In een plechtig gezongen uitvaartviering in de Plechel· 
muskerk hebben we afscheid van haar genomen en 
haar begeleid naar het parochieel kerkhof te Deur
ningen op 30 januari 1998. 

' Van het concert des levens 
krijgt niemand een program. 

Ria. de levenslustige en krachtige vrouw en moeder 
is thuis, temidden van haar gezin, gestorven. De ziekte 
die haar de laatste jaren plaagde heeft ze onderge
schikt gemaakt m haar leven. Ze praatte liever over 
de dingen die anderen meemaakten, dan over haar
zelf. Tot het laatst toe bleef ze geïnteresseerd in haar 
gezin en de mensen om haar heen. 
Ze was opgegroeid in een gezin van zes kinderen. 
In 1971, op 29 januari, trouwde ze met haar man Cle
mens Aarninkhof op de boerderij aan de Wiefferweg. 
Herbert en Maurice werden geboren en voor hen was 
ze een zorgzame en gezellige moeder. 

Ria wist op zijn tijd van het leven te genieten en ze 
ontbrak niet gauw bij een feestje. Ze had een optimis
tisch karakter. Ze werkte graag buiten in de tuin, dicht· 
bij de natuur. Zowel bloemen als groenten hadden haar 
bijzondere aandacht en gezond eten vond ze heel be
langrijk. Ze was erg gehecht aan de beide honden. 
Ook kon ze prachtig kalligraferen. 
Met de gewone dingen van het leven was ze blij . 
Haar geloof beleefde ze heel praktisch. 
'Als je het goede in het leven doet, wat wil je dan nog 
meer?" zei ze wel eens. 
Ria was een steunpunt in haar gezin. Ze wilde nie
mand tot last zijn en heeft zich zoveel mogelijk tegen 
haar ziekte opgezet. Via kleine aanwijzingen maakte 
ze duidelijk dat langzaam haar einde dichterbij kwam. 
In alle rust 1s ze gestorven, terwijl de avondzon on
derging in de vrieskoude nacht. Ria mag nu wonen in 
het huis van God. 

'Je hebt je taak volbracht, 
bedankt voor alles. ' 

leder, die met ons heeft meegeleefd bij de ziekte en 
het overlijden van Ria, mijn lieve vrouw en onze goede 
moeder, willen we daar heel hartelijk voor bedanken. 

Clemens Aarninkhof 
Herbert en Anneke 
Maurice en Maureen 


