


Losser 

Een engel woont niet in de hemel 
Een engel vind je in de straat 

Een engel komt je halen 
Als 't werkelijk niet meer gaat. 

Losser 
22 mei 1986 27 september 2003 

Rianne Scholten 

Rianne zal in ons midden blijven leven als een 
engel van liefde. 
Ze werd thuis geboren aan de Gronausestraat, in 
het bed van haar ouders. 
Omringd door veel liefde groeide ze er op, samen 
met Jeroen en Lisette. Ze ging naar de basis
school en daarna naar Oldenzaal, waar ze met 
veel plezier studeerde op het Carmel. Al haar ener
gie stopte ze erin, want studeren was tegelijk haar 
hobby. En ze wist al dat ze daarna psychologie 
zou gaan studeren. Ze hield ook van lezen. 
Daarnaast besteedde Rianne veel tijd en zorg aan 
haar uiterlijk, want dat was erg belangrijk voor 
haar. Haar mooie donkere ogen spraken boek
delen. 
Altijd stond ze klaar voor een ander en ze had voor 
iedereen een luisterend oor. Ze nam er de tijd voor 
en bleef altijd rustig met haar engelengeduld. 
Het was voor haar en voor allen die haar met lief-

de omringden een zware slag toen zij vorig jaar 
geconfronteerd werd met een ernstige ziekte. 
Maar ze vocht ertegen met haar grote doorzet
tingsvermogen. Zo wist ze anderen te troosten. 
Gaandeweg werd het voor haar moeilijk te accep
teren dat haar uiterlijk veranderde. 
Het werd een jaar van ziek-zijn, van knokken maar 
ook van genieten. Samen met haar ouders wan
delde ze dagelijks in de Duivelshof of in het 
Lutterzand. 
Het waren kostbare momenten van samen zijn. 
Daarnaast zat ze vaak op "haar" plekje aan het 
water in de tuin. Na een dappere strijd moest ze 
zich uiteindelijk gewonnen geven. 
Ze nam afscheid in het besef dat ze naar "iets 
hogers" ging, naar een ander, nog beter leven. Ze 
stierf in hetzelfde bed waarin ze, zeventien jaar 
geleden, geboren werd. 
Rianne, bedankt voor je leven met ons. Als een 
engel van liefde blijf je altijd bij ons! 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven en steun, 
betoond tijdens het ziek zijn en na het overlijden 
van onze lieve dochter en zusje. 

Wim, Annemarie, 
Jeroen en Marien, Lisette 


