
Ter dankbare herinnering aan 

Riki Metsemakers - Hesselink 

echtgenote van Joep Metsemakers 
moeder van Martin en José 

schoonmoeder van Freddy en Patricia 
Oma van Tim en Niek 

Op 7 december 1930 werd zij geboren 
13 juli 1999 is zij overleden 

Sneller dan het snelste verkeer is de dood en 
op het ogenblik dat niemand het verwachtte 
kwam de dood, mijn vrouw, onze moeder en 
oma, uit ons midden wegrukken op haar gelief
de plek bij haar ouderlijk huis. 

De H. Maria sprak eens "Mij geschiede naar uw 
woord" en zij heeft dat in haar leven waarge
maak1 in goede en slechte tijden. Maria was 
voor Riki het grote voorbeeld. 

Riki was een zorgzame moeder voor haar gezin 
en een lieve oma. Jarenlang was ze dienstbaar 
voor haar zus Sientje, haar ouders en de laatste 
jaren voor haar schoonzus Annie en broer 
Gerrit. 
Daarnaast had ze een luisterend oor, toonde 
veel belangstelling en was hulpvaardig voor 
iedereen die ze kende. 

Ruim 37 jaar was zij de trouwe echtgenote en 
wanneer deze verbintenis in een oogwenk 
wordt verbroken dan komen vele vragen in de 
mens op waarop men nooit een bevredigend 
antwoord zal krijgen. 

Trouw was zij in de beleving van haar geloof in 
Jezus Christus. 
Maria was tijdens haar leven haar steun en toe
verlaat. Dit uitte zich in haar regelmatige bezoe
ken aan Lourdes en Kevelaer waarbij ze altijd 
bereid was om anderen mee te nemen. 
Riki wilde niemand tot last zijn, is het misschien 
daarom dat zij ons zo onverwacht is voorge
gaan naar het vaderhuis? 
Moge de H. Maria aan de deur van het vader
huis haar dienares geleiden naar de eeuwige 
vrede. 

Voor uw medeieven in deze dagen en uw mee
gaan op haar laatste gang op deze aarde, dan
ken wij u hartelijk. 

Joep Metsemakers 
Martin en Patricia 
José en Freddy 

Lieve oma bedankt voor alles, we zullen je nooit 
vergeten. 

Tim en Niek 


