
Ter dankbare herinnenng aan, 

Ria Rijnders - ten Bruin 
weduwevan 

Gerard Rijnders 

Zij werd I me1 1937 1n WinterSWijk geboren en IS 28 me1 
1999 1n Groenlo plotseling overleden. De Euchanslle
viering b1j haar Uitvaart hielden wij donderdag 3 juni 1999 
in de paroctuekerk van de H. Maria Moeder Gods 1n 
Groenlo Aansluitend hebben wij haar op de Algemene 
Begraafplaats te Winterswijk ter ruste gelegd. 

Wie van ons had gedacht, dat w1j nu al afscheid moeten 
nemen van mama Niets wees erop dat zij een plotselinge 
dood zou sterven. WiJ haddenhaarzograagin ons m1dden 
willen houden. WiJ hadden nog zoveel voor elkaar kunnen 
betekenen Vol dankbaarheid kljken wij op haar leven 
terug Z1j bezat een rustiQ gemoed die eerst nadacht 
voordat ZIJwat ze1de. De kring van haarinbm1wasdaarom 
klein De mensen 1n haar omgevmg liet ziJ in hun waarde 
"Leven en laten leven' en "met oordelen over anderen" 
was haar levensdevies ZiJ was verdraagzaam Ons gezm 
leefde in harmon1e met elkaar Mama vroeg niet veel 
voorzich zelf. Het liefste zag zij ons en haar kleinkinderen 
gelukkig. ZiJ was een geweldige oma, die graag op haar 
kleinkinderen paste en spelletjesmethen deed Daarvoor 
gebruikte zij speelgoed uit onze kinderjaren ZiJ h1eld van 
rust om haar heen Op haar wandetingen genoot ZIJ van 
de vogels en voelde zij Zich met de natuurverlbonden. Hier 
kregen haar gedachten en gevoelens diepgang Na de 

dood van papa in 1990, was het alsof de glans uit haar 
leven verdwenen was. Mama was voor hem en voor ons 
de altijdzorgende moeder WiJ hebben bij hen een onbe
zorgde en gelukkige jeugd gehad. waar WIJ met een 
dankbaargevoel aan terug denken. Allesdeden ZIJ samen 
en maakten van hun hUIS een gezellig home om er 
gelukkig te zijn. Papa en mama g1ngen samen uit en waren 
samen thuis. Hun levens waren zo hecht met elkaar 
verbonden. dat de een met zonder de ander leven kon. 
Haar steun en toeverlaat was weg Z1j leefde nu in twee 
werelden; bij papa en bij ons Na ZIJn dood was zij eerst 
wel sterk en moedig, maarvan lieverleewerd de scheiding 
voor haar steeds zwaarder Z1j had he1mwee naar hem en 
w1lde eigenlijk het liefst met hem samen z1jn Door onze 
tranen heen hopen en bidden w1j dat ziJ nu weer met papa 
verenigd is. 

Mama. dank je wet voor alles wat Je voor ons gedaan 
hebt Wij zijn blij, dat jij onze moeder en oma bent 
Wees voor altijd met papa gelukkig 1n Gods eeuw1ge 
heerliJi<heid en vergeet ons met. d 1e zonder jou verder 
gaan 1n het leven 

Daag mama... ... ... ... ... 

Voor uw meeleven na het plotselmgeoverlijden van onze 
d1erbare moeder, schoonmoeder en oma zeggen wij u 
onze oprechte dank 

Luuk en Petra 
Kann en Frank 

Davtcl, Eline 
Esther en Kirsten 


