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Met dit gedachtenisprentje willen wij 
gedenken en in herinnering houden 
mijn lieve vrouw en onze lieve moeder: 

RICHEL VIAGIN IA A SI EN T JAUW 
HOVELING- DANKERLUI 

Zij werd geboren in Paramaribo op 
25 juli 1936, de laatste van een groot 
gezin. Haar jonge jaren waren niet ge
makkelijk: armoedig en vol zorgen: jong 
moest zij gaan werken voor zichzelf en 
haar moeder. Lesgevend en tegelijk stu
derend werd zij onderwijzeres, haar lust 
en haar leven. Maar daarbij was er de 
intense zorg voor haar moeder die ziek 
was en veel aandacht vroeg. Vrolijk en 
opgewekt, en tegelijk bij ieders lief en 
leed nauw betrokken had Richel vele 
vrienden en kennissen. Haar liefde voor 
mij deed haar in 1972 naar Nederland 
komen. Vanwege haar moeder heeft 
haar dat erg veel pijn gekost. Richel 
was lief, teder, aanhankelijk en vol zorg 
voor ons; betrokken bij haar familie en 
al haar bekenden, maar ook bij alles 
wat er in haar vaderland gebeurde; op 
zonnige dagen vrolijk en blij, maar op 

de te vele sombere dagen die Nederland 
kent, vaak ook depressief. En dat deeJ 
haar veel verdriet, omdat zij ons daar
mee niet wilde belasten. Dit alles leidde 
tot afkeuring voor haar werk, een nieu
we tegenslag, die zij moeilijk kon ver
werken. In ons gezin, maar ook in haar 
familie- en kennissenkring waar zij op 
terugviel, bleef zij echter een middel
punt. In diep geloof probeerde zij de 
blijde kanten van het leven, maar ook 
de tegenslagen die haar troffen, zin te 
geven. Haar overlijden op 17 juni 1992 
in Enschede kwam volkomen onver
wacht. Haar is gelukkig haar angst voor 
pijn, ziekte, dood en alleen komen te 
staan bespaard gebleven. Hier zijn wij 
erg dankbaar voor. 

Zo zullen wij Richel vol genegenheid en 
dankbaarheid in herinnering houden. 

Ralph, Tamara en Gerard. 


