


In dankbare herinnering aan 

Dina Kosters 
Zij werd op 12 december 1896 te Wier
den geboren en door de doop opgeno
men in de gemeenschap van de H. 
Kerk. Op 22 mei 1919 verbond zij zich 
voor het leven met Gerrit Jan Rikkert. 
Na ruim 52 jaar in echtelijke liefde 
te hebben samengeleefd overleed hij op 
20 augustus 1971. Gesterkt door het sa
crament der zieken overleed zij in volle 
overgave op 16 januari 1983. Na 
een gemeenschappelijke Eucharistievie
ring hebben we haar op 20 januari 
d.a.v. te rusten gelegd op het r.k. kerk
hof te Enter met het vaste geloof daf 
ook zij geroepen is om eeuwig te leven. 

Na een lang en werkzaam leven hebben 
we afscheid moeten nemen van een 
moeder die eigenlijk niets anders heeft 
gekend in haar leven dan dienstbaar te 
zijn voor anderen. Door vroegtijdige 
dood van haar moeder moest zij al op 
11-jarige leeftijd in betrekking op een 
boerderij om zo de kost mee helpen 
verdienen. Zij heeft in slechte tijden de 
vreugde maar ook de zorgen gekend van 
haar talrijk gezin en tevens moeten aan
vaarden dat ze weer een van haar kinde
ren moest afstaan. Toch is zij steeds voor 

haar gezin de stimulerende kracht ge
weest om ze voor te gaan in arbeid
zaamheid, oprechtheid en godsdienstige 
zin. Hoopvol bad zij veel de rozenkrans 
als trouwe Maria-vereerster. 
Moeder, allen zijn u dankbaar voor wat 
u in al die jaren voor ons hebt bete
kend. Uw raadgevingen en vermaningen 
hebben een onuitwisbare stempel op ons 
leven gedrukt. Het was een leven waar
in zij zich gelukkig voelde bij haar 
dochter Marie die haar tot het einde 
toe liefdevol verpleegde. Goede en ge
trouwe dienares, over weinig waart gij 
tevreden, over veel zal ik u aanstell en. 
Ga binnen in de vreugde van uw Heer 
en moge u de Goede God nu de rust 
geven waarnaar u de laatste jaren zo 
vaak hebt verlangd. H . Maria, H . Anto
nius, spreekt voor ons ten beste. 

DANKBETUIGING 

Voor de vele blijken van medeleven, 
ondervonden zowel voor als na het over
l/jden van onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder, onze oprechte dank. 

Familie RIKKERT 

Enter, 20 januari 1983 
Jagersweg 14 


