


Wil in dankbaarheid gedenken 

Frederika Geertruida 
Berendina Korf 

"Rikie" 

sinds 30 maart 2001 weduwe van 
Arnold Hendrik Freriksen 

Geboren te Enschede op 29 september 
1916. Gesterkt door het H. Sacrament der 

Zieken in de vrede van Christus overleden te 
Enschede op 20 februari 2006. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
Kapel van 't Ariënshuis hebben wij op 24 

februari afscheid van haar genomen. 

Als enige dochter was zij een steun en toe
verlaat voor haar ouders en het grote gezin, 
waarin zij werd geboren. Vele jaren was zij 
dienstbode bij de famil ie Van Heek. Eenmaal 
getrouwd, werd zij zelf moeder van twee 
zoons en één dochter. 
Overgelukkig met Pa, ging al haar zorg en 
liefde uit naar haar kinderen. Ma was de spil 
vans ons gezin, waar zij blijmoedigheid 
bracht en zorgde voor een gastvrije sfeer. 
iedereen was welkom bij ons thuis. Ze 

genoot er van om mensen om zich heen te 
hebben. Haar gevleugelde woord: "Wat bin 'k 
bliej da'k oe zee", tekende haar helemaal. 
Ook door Pa werd zij op handen gedragen. 
Hem heeft ze dan ook na zijn overlijden in 
2001 heel erg gemist. 
Eenmaal verhuisd naar 't Dr. Ariënshuis, ging 
zij zich daar al heel gauw thuisvoelen. Maar 
zij vond het prachtig als zij 's zondags en met 
de feestdagen door één van ons werd opge
haald . 
Vooral haar kleinkinderen en haar achterklein
kind lagen haar na aan het hart en dat was 
wederzijds. 
Zij heeft nog genoten van de vakanties die ze 
met bewoners gemaakt heeft en van de 
bedevaarten naar Kevelaer. 
Ma was een heel gelovige vrouw en de Kapel 
was haar bijzonder dierbaar. Daarom vertrou
wen wij, dat God haar samen met onze Pa en 
Opa een mooi plaatsje zal geven in de hemel. 

Lieve Ma en Oma, bedankt voor alles. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter nagedachtenis aan onze Ma en Oma. 

Kinderen, 
kleinkinderen 
en achterkleinkind 


