
We staan niet altijd stil 
b11 het woord 'samen• 

Maar het 1s een groot germs 
als ·samen· uit je leven is 

In dankbare hennnenng aan 

Hendrika Maria Ameloh-Hassink 
"R1ky" 

echtgenote van Jan Ameloh 

Rlky werd geboren op 3 maart 1934 te Enschede en 
overleed na een lang en moedig gestreden 21ekte thuis 
op 15 februan 2007. 

R1ky groeide op 1n Enschede samen met haar zussen en 
broer. die op 11 -J8flge leeftijd 1s overleden. 
Haar hele leven was ze bezig met haar hevelingssport 
handbal. Wij hebben elkaar tijdens het handballen zelfs 
ontmoet, R1ky als speelster. ik als sche•dsrechter. Toen 

ze deze sport zelf niet meer beoefende. werd ze stuwen· 
de kracht achter de kaartverkoop en de verloting b11 
Hacol. Deze situatie 1s ons hele leven zo gebleven. 
Ze werkte vele jaren 1n een dekenfab<iek, Heymans, en 
later met veel plezier bij bakkerij Sm1thu1s. 
We mochten ruim 40 iaar van elkaar gemeten en samen 
brachten we vele vakanties door 1n onze favonete omge· 
ving, het Schwarzwald. 
Zelf zette Riky zich onbaatzuchtig 1n voor De 
Zonnebloem. In haar vr11e tijd kegelde en puzzelde ze 
graag. Ze bleef att11d de steun en toeverlaat voOf mij biJ 
het 0<garnseren van de Avondvierdaagse, het vrijwilli
gerswerk voor tafeltje dekie. buurtvereniging en bouw
vereniging. 
Toen ze hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, legde ZIJ 
zich daar niet direct bit neer. Ze bleef actief en vechtlus
tig zolang ze kon. Met hulp van veel mensen, de huisarts. 
Cannt en de Leendert Vriel Stichting kon ik haar thuis 
blijven verzorgen. Voor deze hulp ben 1k deze mensen 
dan ook heel dankbaar. 
Riky vond de laatste weken lang duren. Tegen haar zus 
vertelde ze dat dit kwam omdat de sleutel van de poort 
weg was. Toen de sleutel weer was gevonden zei ze 
tegen mij: "Wit hebben het goed gehad!" Enkele dagen 
later ging ze heen door de geopende poort. 
WiJ hebben afsche•d van haar genomen liJdens een 
Vienng op 20 februan 2007. Vandaag. 21 februan heb ik 
haar samen met vele heve mensen begeleid naar het cre
matonum in Usselo. 

Voor al uw bh1ken van belangstelling en medeleven de 
afgelopen dagen wil 1k u hartelijk bedanken. 

Jan Ameloh 


