
Rikie Albers - Horenberg 



De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
woensdag 26 oktober 2011 in de OLV van de H. 
Rozenkranskerk te Glanerbrug, waarna wij haar 
begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op 
de Oosterbegraafplaats te Enschede. 

Rikie is geboren op 1 februari 1945 en overleed 
op 22 oktober 2011. Ze maakte deel uit van een 
gezin van 15 kinderen, waarbij ze de vijfde was 
in de rij. Ze hadden het niet breed, maar 
iedereen heeft altijd alles gekregen wat hij of zij 
nodig had. 

Toen Rikie 17 jaar was ontmoette ze de liefde 
van haar leven. Tenminste dat dacht Henk. Hij 
dacht dat ze wel even makkelijk te versieren 
was. Op de kermis wou ze echter niet de tweede 
keus zijn en gaf zij hem een tik in zijn gezicht. 
Later is alles goed gekomen en zijn ze op 27 
oktober 1966 getrouwd. 

Op 23 oktober 1967 is hun zoon, Roy geboren 
en niet lang daarna op 12 juli 1970 is er een 
dochter geboren, Miranda. 

Samen met haar man en kinderen heeft ze 
jarenlang op de camping in De Lutte gestaan. 
Hier was de halve familie Horenberg aanwezig. 
Als er een tent was waar een scheur inzat, dan 
was zij degene die het wel maakte. Dat was ook 

wat ze jarenlang als werk heeft gedaan, 
confectiewerk. Ze heeft allerlei naaiwerk gedaan 
van postzakken tot babykleertjes. 

Verder was ze gezegend met 4 kleinkinderen, die 
alles voor haar waren. En oppassen op één of 
alle vier, was dan ook geen enkel probleem. Zo 
hebben ze met z'n allen al eens geslapen in hun 
slaapkamer van 3 bij 4. Ze hield ook van gekke 
liedjes. Vraag ze maar eens naar hoofdpijn, 
reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Spelletjes 
vond ze ook altijd heel erg leuk, behalve ééntje: 
Mens Erger Je Niet. 

Ondanks alles ging haar leven niet altijd over 
rozen en was ze helaas ook wel eens ziek, maar 
desondanks kon iedereen altijd bij haar terecht. 
Overdag maar ook 's nachts, het maakte haar 
niets uit. Ze wilde altijd iedereen helpen. Dat 
haar dit overkwam, heeft niemand verwacht. 

Ze is noar boavn goan 
en is vergett'n het lech oet te doon 

Hierbij willen wij u bedanken voor uw 
medeleven. 

Henk Albers 
Kinderen en kleinkinderen 


