
Gedenkmîf 
Gîfdfe mîfn 
vrienden waart 



t 
Op de Kerkweg 27 en in de parochie vanTil
ligte is een lege plaats ontstaan door het over
lijden van 

JOHANNA MARIA BORGERINK 

Heel haar leven heeft ze in Tilligte gewoond, 
waar ze getrouwd was met GERHARDUS 
ANTONIUS RIKKINK, die op 30 april 1985 
overleed. Jaren lang zorgde ze voor zijn 
moeder GEERTRUIDA RIKKINK-OLDE 
NIJHUIS, die ze met zorg en toewijding tot 
'Ende' heeft gebracht. Hoewel ze zelf geen 
kinderen hadden, kon ze haar liefde kwijt aan 
hun nichtje en pleegdochter Marietje Niehoff. 
Daar werkten en leefden ze voor en gaf hun 
een grote vreugde en voldoening. Ze waren 
echte buitenmensen. Men zag ze veel voor het 
vredige boerderijtje bij de 'Niendeur' zitten, 
om van de natuur te genieten en de voorbij 
gangers goedendag toe te zwaaien . Zaten ze er 
niet dan waren ze in het gezellige keukentje , 
waar heel wat rozenkransen zijn gebeden . Zij 
waren mensen van de klok, van gebed, gezel-

ligheid en gemoedelijkheid, zeer godsdienstige 
mensen. Toen de leeftijd parten speelde kwam 
het gezin Wolbert-Niehoff bij hun terug, om 
op hun beurt voor hen te zorgen. Daar waren 
ze zeer dankbaar voor en menigmaal zeiden 
ze: We hebben het nog goed en mooi. Wat 
kunnen mensen veel voor elkaar betekenen. In 
dankbare herinnering wensen wij hen toe, dat 
zij in God verankerd zijn geworden, geboren 
in Zijn vreugde. 
Zij werd geboren op 22 mei 1909 te Tilligte; 
overleed in het Ziekenhuis te Oldenzaal op 
27 augustus 1986 en werd 30 augustus 1986 
op het parochiekerkhof te Tilligte begraven 
in het familiegraf Rikkink-Borgerink. 

Zij leve in de Vrede van Christus. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van onze lieve tante en oma, zeggen wij u on
ze hartelijke dank. 

Familie Wolbert-Niehof . 
en kinderen 


