


ALS JE VOELT DAT HET WAAR IS 

Als je voelt dat het waar is 
als je echt voelt dat je leven zijn zin heeft. 

Als je voelt dat het waar Is 
dat alles en ledereen zijn be11temming heeft, 

dan treur je niet om een gevallen blad 
Marina San Giorgi. 

Het was een voorrecht om met haar te mogen leven. 
Ze heeft haar sporen nagelaten. 

Riet van Zutphen - Egberink 

Ze werd geboren op 26 april 1938 en overleed 4 december 
1996. 

Riet wilde intens genieten. Ze wilde leven, ongekunsteld en 
kleurrijk, letterlijk en figuurlijk. Een leven vol symboliek en 
ook natuurlijk. Zo werden deze bomen, "haar bomen'. 
Riet was een spontane vrouw, verrassend en bijna altijd 
ontwapenend. 
"Heb je gezien hoe mooi het hier is ?" 
"Ik vind dat zo'n prachtige trui, die zit vast lekker.' Zo 
knoopte ze menig gesprekje aan. Dat komt goed van pas 
als je een winkel hebt. 
Met veel lef begon ze, samen met Jan, de zaak aan de 
Boterstraat Met hard werken bouwden ze dit uit tot hun 
zaak. Kwaliteit en persoonlijke aandacht stonden voorop. 
Meer dan veertig jaar "stond" ze in de zaak. 
Intussen stichtten ze samen een gezin. Twee zoons en een 

dochter groeiden op. Het vinden van een goed evenwicht 
tussen, er zijn voor het gezin en betrokken zijn bij de win· 
kei, was geen eenvoudige opgave. Daarnaast wilde ze, als 
oudste dochter van de familie, ook verantwoording en zorg 
dragen voor haar broers en zus. Van die taak heeft ze zich, 
tot het eind, gekweten. Ook had ze aandacht voor hen die 
niet centraal1n het leven stonden. 
Met zijn allen, gezellig samen, dat was wat ze wilde. Riet 
leefde met de realit911 van deze tijd, maar ook met een 
hang naar traditie en verleden. 
Haar man en kinderen zien haar zo: 

Op de fiets, waren we samen, gigantisch gelukkig. 

Een hoedje op, de kwebbel los 
Mams dal! is weer gemaakt 

Dag lieve Mam, 1k denk aan je 
je hebt mijn hart geraakt. 

Ze was eigenzinnig, kleurrijk, belangstellend en spiritueel 
rijk en liefde voor muziek. 

Je was altijd vriendelijk en gastvrij voor iedereen. Hardwer· 
kend ging je door het leven, positief denkend en gelukkig. 
Ik zal je m1ssen. 

De laatste maanden van haar leven waren intens. Ze aan
vaardde het onvermijdelijke. Samen beleefden we een 
goede tijd. Riet genoot van de aandacht en erkenning. 
En, Riet eigen, regelde ze haar eigen begrafenis. Samen 
hebben we haar laatste wensen uitgevoerd. 

Het was een unieke tiJd, op voor haar het mooiste plekje 
van de wereld. Wij hennneren ons een fantastisch mens. 

De Lutte, 7 december 1996. 


