
·."Richt Je volle aandacht maar op de toekomst, 
WIJ mensen maken namelijk óns leven niet wt, 

ieder mens krijgt 1n zijn leven een taak toebedeeld 
om deze naar z n beste vermogen te kunnen volbrengen • 
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Na de Euchanstiev1enng op vrijdag 23 oktober werd zij begrave1 bij 
de H. Maria-Geboortekerk te Losser. 

Oons R1k1e, een vrouw met een bewogen leven Een leven bestaande 
uot vele gebeurternssen. Ze was de jongste telg van de familie. Een 
hecht gezin. een ieder zorgde voor elkander. 

Ze volgde verschillende cursussen en ople1d1ngen m de avonduren. 
"Wa1 hebt dat he( kon een uitspraak van haar z11n en ze behaalde o.a. 
haar schoonhe1dsverzorgings-certificaat, tegenwoordig schoonheids
specialiste. Ze slaagde met vlag en wimpel 

Rond 1960 brak een turbulente periode m haar leven aan. Verdriet en 
vreugde. Ze verloor haar geliefde door een motorongeluk. werd zelf 
ernstig ziek én haar zoon Paul werd geboren Uit helde geboren, 
benadrukte ZIJ vaak Nooit heeft ze een grotere helde gevonden dan 
de vader van haar zoon 

Daar sta 1e dan". als alleenstaande moeder Besloten werd dat Paultje 
naar Denekamp gong en onder de hoede van zuster Justmus kwam. 
R1k1e gong werken b11 Hotel de Graaft als buffet1uffrouw Daar heeft ze 
een f11ne liJd gehad en sloot ze vriendschappen voor het leven. 

De 1aren verstreken". Vader en moeder werden ouder en vergden 
meer zorg R1k1e stond voor ze klaar Zij woonde immers nog 1n het 
ouderh1k huis dat een ontmoetingspunt voor de familie was Iedereen 
bracht op zi1n of haar tijd wel een bezoek1e aan opa of oma. R1kie 

zorgde dat er alt11d iets lekkers in huis was. Soms wel eens ten over
vloede. Het mocht je aan niets ontbreken. En dat is tot op de laatste 
dag zo gebleven. Een lege koelkast bestond bij haar niet 

Even iemand naar een verjaardag brengen of halen? Een bezoekje 
aan een ziekenhuis? R1kie deed het. AlllJd maakte 211 daar tijd voor Tot 
het laatst toe verzorgde z11 Opa en Oma Z11 voerde al mantelzorg uit 
voor het woord was uitgevonden' Zo lang ze maar kon heeft ze haar 
medemens geholpen. Kortom alllJd de zorg voor een ander. 

Ze was altijd zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen van alle neven 
en nichten Ze kon je zelfs feilloos vertellen waar hun kinderen naar 
school gingen of studeerden. 

En wat was z11 blij toen zij oma werd. iedereen werd op de hoogte 
gehouden van haar kleinkinderen Sander en Maartje. Zij waren alles 
voor haar. Zelfs op afstand was ze met hen bezig Alt11d stonden er 
twee poties gevuld met haar kleingeld dat ze voor hen opspaarde. 
Maar niet alleen naar haar kleinkinderen was ze vnjgevig. Zelf had ze 
noet veel nodig . 

Ze had een uitgesproken mening over bepaalde zaken doe je dan ook 
niet uit haar hoofd kon praten. Koppigheid was haar niet vreemd. 
Bepaalde adviezen sloeg ze 1n de wind. Een gehoorapparaat, "ik ben 
niet doof Voor ze aan een rollator begon moest ze eerst haar heup 
breken. Maar ondanks dat bleef ze m goede gezondheid. 

Het was dan ook volkomen onverwacht dat zij afgelopen zaterdag 
overleed. De tuinman was in de tuin bezig na even met haar gebab
beld te hebben. Om drie uur zou Rikte de koffie klaar hebben. En die 
koffie stond klaar. 

Haar nieuwe toekomst 1s nu aangebroken. Haar taak in dit aardse 
leven is volbracht. Zij heeft gegeven wat zij kon Er wordt nu voor 
haar gezorgd Wij gunnen haar de rust en de vrede bij God. 

W1J danken u hartelijk voor uw belangstelling en uw medeleven. 

Paul, L1zzy, Sander en Maartie Huttenhuis 


