
Dankbaar herinneren wij ons 

Rika 

Hendrika Paulina Maria 
Lenferink - Grondman 

Zij werd geboren te Losser op 4 juli 1906. 

Ze huwde in 1932 met Egbertus Bernardus 
Lenferink en werd in oktober 1949 weduwe. Ze 
bleef achter met haar dochter Annie. 

Rika is overleden te Losser op 17 oktober 1997, in 
het Verpleegcentrum Twente-Oost, waar ze sinds 
1993 liefdevol verzorgd werd. 

Tijdens een uitvaartdienst op 22 oktober in de 
kapel van het verpleeghuis hebben we afscheid 
genomen en haar daarna begeleid naar de begraaf
plaats te Oldenzaal. 

" Lieve moeder, ik zal altijd aan je blijven denken . 
Ik ben blij dat ik op de laatste dag nog bij jou op 
bezoek was." 

Annie 

Rika was een gezellig en gastvrij mens. In haar 
jeugdjaren is ze opgegroeid met de zorg voor het 
boerenbedrijf. 
Met haar man Bernard had ze een café in de Rijp in 
Noord Holland. Door omstandigheden kwamen ze 
na de oorlog terug naar de boerderij van haar familie 
in Twente. 
1949 Werd een bepalend jaar; in juli werd Annie 
geboren; in oktober overleed haar man Bernard. 
Samen met Ann ie, haar broer en beide ouders woonde 
en werkte ze op de boerderij . Ze zorgden voor elkaar 
en lief en leed werd samen gedeeld. Later toen Annie 
uit huis was, bleef ze haar met regelmaat bezoeken. 
Voor alle bezoek was ze hartelijk en gastvrij: voor de 
familie, voor alle kennissen en voor al haareierklanten. 
Heel gezel lig waren de verjaardagsfeesten op de deel, 
waarbij jong en oud werd uitgenodigd. 
Door de jaren heen werd de familie kleineren werden 
de zorgen groter. Velen stonden voor haar klaar en 
boden een helpende hand. 
Een jaar na het overlijden van haar broer Gerhard, 
kwam ze in 1993 in het verpleeghuis, waar ze nog 
enkele rustige, goed verzorgde jaren heeft gehad. 

Losser/Oldenzaal, 22 oktober 1997 

Voor uw aanwezigheid en uw blijk van medeleven 
bij het afscheid van ons aller Rika Lenferink-Grond
man danken wij u van harte 

De familie 


