


In dankbare herinnering aan 

Hermina Gezina Kortink 
weduwe van Antonie Rikkering 

Zij werd op 31 maart 1909 in Lonneker gebo
ren. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken 
overleed zij op 31 december 1996 in het ver
pleeghuis in Delden. Na de Uitvaart in de kerk 
van de Raphaêl-Exodusparochie, hebben we 
haar op 4 januari te ruste gelegd op de R.K. 
Begraafplaats in Hengelo. 

Ook al geef je niemand graag uit handen, toch 
is er vrede rond dit sterven. De kaars is opge
brand; er was genoeg pijn en benauwdheid. Er 
is nu rust en vrede. 

We kijken terug op een werkzaam en aktief le
ven. Een sterke vrouw, zoals de Schrift zegt in 
het boek Spreuken. Sober en weinig eisend 
voor zichzelf. Altijd opgeruimd en steeds op 
zoek naar het positieve, ook al kwamen er te
genslagen op haar weg. 

Geboren en getogen aan de Nieuwe Grensweg 
heeft ze genoten van de natuur en de ruimte in 
Driene. Ze had aandacht voor alles wat groeit 
en bloeit. 

Te vroeg naar menselijke maatstaf heeft ze haar 
man verloren, maar dank zij haar wilskracht en 
optimisme, heeft ze ook dit grote verdriet een 
plaats in haar leven weten te geven. 

Ze was heel gehecht aan haar kinderen en 
kleinkind. Hun zorg en aandacht -vooral die van 
Christian- maakte het mogelijk, dat ze in haar 
vertrouwde omgeving kon blijven. Tot het echt 
niet meer ging. 

Als gelovige mensen mogen we troost putten 
uit de woorden van de Schrift, die ons zeggen 
dat de rechtvaardigen in Gods hand zijn; dat 
geen ziekte of pijn hen nog kan deren. Ze zijn 
gelouterd in de smeltkroes van het leven, maar 
God heeft hun leven aanvaard. (Wijsheid 3, 
1-6) Datzelfde geloof heeft onze Moed':!r en 
Oma ontzettend veel kracht gegeven. Het was 
de rots waarop ze bouwde. Vol dank kijken we 
op dit leven terug. Ze mag nu rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven -in welke 
vorm dan ook- willen we U hartelijk bedanken. 
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