
Lieve onUL, 

je mag trots zijn op je kinderen en kleinkrnde· 
ren die je door deze moeilijke ti;d heen hebben 
geholpen maar met name opa, die stond altijd 
voor je klaar: Vijfjaar lang vocht je regen je 
ziekte, maar aan alles komt een eind Then ik 
het niewes hoorde was ik erg geschrokken 
Het was m~t of a f'.Cn .~tuk uit mijn leven tl'aS 

gepakt dat ;e niet meer ten~g kunt pakken. Ik 
dacht dat ik je kwijt u ·as maar ik had het mis. 
ik draag je altiJd biJ me in miJn herinneringen. 
Je dood is rnoezlijk te begrijpen en ko.~t me vt~el 
verdriet maar ik moet me er toch oucr lzecn 
zetten, dit zal waarscl1ijnlijk: iedereen zeggen 
die zo'n goed mens als ;ou gekend had. 

Liefs, Felix, 13 jaar 



ln dankh;Jrt~ h~rinnerir>l( .!MI 

Rieky Hilderink- .\ustic 

Riek\ werd geboren op Hl septe;tnb.;r 1!12n op 
een boerderij aan de \'Oer \'Un de ,\ustieherg 
in het 1kcmsc Bcuntngen. Ze was de achtste 
in een rij van df kindero'n rn groeide op in 
wberheid \'an de crisisjaren ze heelt de 
kans niet ge.kregen om verder re sruderen, 
zoals ze w graag gewild had. In 1954 b ~.e 
getrouwd met Jan en i5 m Kcycnborg komen 
wonen maar 'lweme had tor.h altijd een 
streepje voor. 
Zc trouwde in op de bocnlcnj waar ze w,1rm 
werd ontvangen door de famihr die haar 
erkende in hàar positie als vrouw des huizes 
en waankerde in wie ze Wil'-. 
Zc werd de trot:;e moeder \'itn een grote 
tàmilie: drie zonen, vier dochters en later 
van :lJ kleinkmden~n. 

Rieky en Jan waren cc.:n h~.:cht paar, ze.: waren 
ht>t lief.-,te samen Ze hrhht:n onbngs hun 
vijftigJarigP. bruiloft mogen vieren. Het is een 
onvergetelijke ~n bijzomlerr: dag gt>worden 
voor allc.:n die hen therba;u waren 
Rieky had de kinder<'n altijd graag om zich 
heen. Met de klemkinden:n kon ze kind met 
de kindr:ren worden en wij hielden soms ons 
hart va:;t voor de chaos die uan ontstond, en 
dat alles mocht en kon. Ze waren dol op om<~. 

Ze gaf ieder kind het gevoel dat het belang
rijk voor haar was. 

I\ laar de kring bleef niPt hP.perkt tot het eigen 
gezin. Ook de familie, oe kaartduh, vrienden 
en buren kregen haar w;1rme helang.~tcllmg. 
Rieky heeft zich ook altiJd ingezet voor 
de Keijenborgse gemeenschap. vooral het 
bloemschikken hier in d«> kerk heeft ze met 
liefde gedaan. 

RiekY was een sterke vrouw met een warm 
han: z.e had duidelijke eigen waarden en 
normen, maar was niet star en werd in de 
loop der jaren steeds milder. ,;\\aria was 
hierin een duidelijke Steun en Leidraad voor 
haar. 
Ze was zeer ga:;tnij, je kon altijd aanschuh·en 
mPt het eten. ze had altijd nog wel wat in de 
diepvries. Haar humor was onnavolgbaar en 
treffend, we hebben veel met haar gelachen. 

Rieky is lang ziek geweest. Ze ug ng op 
tegen het af.-,r.heid nemen van wdcrcen en 
vooral van .fan. Het is fijn voo1 haar, dat d1t 
haar bespaard is gebleven. 

RiPky is overleden op 20 november l00·1 

Wc houden je altijd bij ons. 
.fan, kinderen en k!P.inkinderen. 


