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Met bewondering 
en kracht, 
strttd je voor jt levm. 
MoeiliJk was het voor jt, 

het nu op tt K' t'tn. 

t 
Dankbare herinnering aan 

Annie Ribberink -Collet 
ZIJ werd geboren te Enschede op 27 epnl 1932. Op 
10 juni 1961 trouwde z•J 1n de Jacobuskerk te Ensche
de met Bels Rlbberlnk . Uit hun wederzijdse liefde 
werden Ans. Wim. Carla en Bert geboren. D1t wel· 
besteed leven was getekend door eenvoud, zorg en 
trouw. Daarbij heeft ze veel ziekte gekend. Met het 
vaste geloof In een n1auw en onvergankelijk leven 
Is zij volkomen voorbereid In vrede ven ons heen
gegaan In het Academisch Ziekenhuis te Groningen 
op 3 augustus 1990. 8 Auguatua hadden we haar 
voor het laatst In ons mldden tijdene de viering van 
de H. Eucharistie, waarna we haar met pijn 1n ons 
hart hebben begraven op het kerkhof van de Sint 

Nlcolaasparochle te Denekamp 

WIJ zijn verdrietig om haar heengaan. ZIJ waa de spil 
van ons gezin : heel lief en goud eerlijk. ZIJ vroeq 
geen zelfbeklag en op de vraag: • Ho a gaat het? 
kreeg je eltljd als entwoord : .Goed" . 
Ondanks ziekte en angst om de toekomst verraste 
ziJ ons ook vaak met haar droge humor en fijnge
voeligheld van geest. Ze was een sterke vrouw die 
veel verdriet en pijn heeft gekend en toch dat kruis 
moed1g heeft gedragen. 
Ook als ze zelf doodziek waa kon za haar medepa
tiènten troost en steun geven. Om dit ellts dwingt 
zij veel respekt af bij allen die heer gekend hebben 

Haar manier van afscheid nemen zullen we niet ver· 
geten. Veel goeds laat ziJ ons na en we hopen dat 
we hiermee verder kunnen leven In haar geelt . We 
zijn het aan haar verplicht. 
Wij geloven dat Zij boj God Is aangekomen en ho· 
pen haar eens t~ mogen weerz1en 

We eren haar met het gedicht van Nel Benechop 
uit : Gouddraad uit vlas, blz. 16 : 

A OIEU 
Je bent niet dood • de Heer heeft Ie geroepen 
bij Hem te wonen In Zijn glanzend hu ia ; 
Je hoeft geen rust en vrede meer te z6eke1, 
Je hébt ze nu • want je bent vellig thuis. 
Je bent niet dood - je mag voor eeuw•g lev!n 
Je bent verlost van o~vol~omenheid, 
van pijn en van verdriet. God zal je geven 
een onbegrensd geluk in onbegrensde tiJd • 
Je bent n1et dood. Maar ach, Ik zal je m•n•~ 
zoals een mens de meest.geliefde mist. 
De jaren van geluk ZIJn no01t meer Uit te wissen, 
En 1k geloof: God heeft zich nlét verglet . • 

Woj zijn U zeer dankbaar en erkentelijk voor uw 
meeleven tijdens de zoekte van mijn lieve vrouw en 
onze moeder en dat U met ons afacheld hebt willen 
nemen van haar die ons zo dierbaar was. 

F.tmllie Ribberink 


