
Een dankbare herinnering aan 

RINA PIGGEN 

Rina werd geboren te Lonneker op 3 december 1933, 
op 24 november 1997 is zij overleden in het P.C. 
Borsthuis te Hengelo. 

Rina groeide op in Borne. Gedurende deze jaren bleef 
ze bij haar ouders thuis wonen, en werkte ze in diverse 
textielfabrieken. Toen haar moeder in 1989 overleed 
nam haar zus Marîetje de zorg over. 

In die tijd maakte Rina voor het eerst kennis met het 
dag activiteiten centrum "De Bussenkamp". Hier vond 
ze al snel haar draai. Rina genoot van elke dag dat ze er 
was. Samen keuvelen en koffie drinken, ontzettend 
veel borduren, winkelen en lekkere appeltaartjes 
bakken. Door haar spontaniteit maakte ze er snel 
vrienden. 

Rina kon iemand snel aan het lachen brengen door 
haar eigen speciale manier van vertellen. Met haar 
feilloos geheugen voor data en gebeurtenissen, wist ze 
iedereen telkens weer te verbazen. Niet zelden pakte 
Rina '.s avonds nog even de bus om zich zonder 
eindbestemming, kris kras door Hengelo te laten 
rijden. In het begin vroeg menig chauffeur zich 
geregeld af, wanneer stapt die mevrouw er nu eens uit? 
Dit was uiteraard weer op het beginpunt, want rijden is 
leuk en Rina had immers een jaarkaart. 

Rina kon altijd enorm genieten van lekker eten en 
uitgebreid gedekte tafels . Daar koppelde ze geregeld 
een uitje met de auto aan vast. 

Ruim twee jaar geleden kwam er een kink in de kabel. 
Ze werd ernstig ziek en moest vele behandelingen 
ondergaan. Toch bleef ze steeds geloven in herstel en 
een lang leven. Een leven samen met Marîetje, die veel 
voor haar betekende en er altijd voor haar was. Zij 
zorgde er voor dat Rina zich gelukkig voelde in haar 
huis. Een lang leven heeft niet zo mogen zijn. Haar 
ongeneeslijke ziekte bracht mee, dat haar lichamelijke 
krachten telkens meer afnamen. Dit viel haar in de 
afgelopen tijd wel heel erg zwaar. Toen voelde ze, op 
haar eigen manier, ook haar levenseinde naderen. 
Afgelopen maandag is Rina in de vroege ochtend om 
02.45 uur, in alle rust ingeslapen. 

Rina, nu leef je voort in onze herinnering. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens haar ziekte, en na haar overlijden. 

Marie/je Piggen 
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