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Mogen we In ons hart al tijd een dankbare 

herinnering blijven meedragen aan 

RIKY LEERKOTTE 
Ze werd in Borne geboren op 4 mei 1932 en groei 
de op tot een serieuse, blijde en gelovige vrouw. 
Op 16 juli 1958 trouwde ze met Oerrit Z anderink; 
samen waren ze erg gelukkig met elkaar. Vooral 
toen ze op 26 november 1962 moeder werd van 
Herbert, waar ze samen met haar man zo naar had 
uitgezien. In haar gez in beleefde ze toen gel uk
kige j aren, omdat ze zich in liefde mocht geven 
aan haar man en kind . Van deze beiden hield ze 
zielsveel . Met haar warme hartelijkheid stond ze 
echter ook open voor elke mens, die ze ontmoet
te. Heel besche iden, maar toch met een eigen 
stijl . ging ze door het leven. Zo ook diende ze 
haar Heer met een grote vanzelfsprekendheid. 
Deze man i er van I even zette ze ook door toen 
het kruis van ziekte en pijn in alle hevigheid op 
haar werd gedrukt . In het vertrouwen, dat God 
haar bij de hand bleef houden, worste lde ze zich 
door de diepten van angst en wanhoop heen. Tot 
haar eigen verbazing voltrok zich in haar het 
wonder, dat ze uitgroeide tot een dappere, moe
dige vrouw, d ie haar leven had verankerd in God. 
Een jaar lang leefde ze met de dood voor ogen. 
Maar het was ook een jaar van zo'n Intens leven. 
dat ze daarin haar leven helemaal heeft afgemaakt 
en voltoo id. Daarbij werd ze zeer liefdevol ver
zorgd door haar man. doktoren, verpleegsters en 
vele anderen, die met haar meeleefden. maar die 
zel f ook bij haar weer moed en troost konden 
vinden. De laatste maanden van haar leven waren 
één stuk pijn; maar toch was ze toen Innerlijk in 
rust en vrede . ., Ik ben er l ichamelijk en geeste· 
lijk voor klaar om te gaan" kon ze oprecht zeR
gen. En: .. Niet treuren, want ik ben gel ukkig' . 
Nadat ze gesterkt was door de sacramenten van 
de kerk, is ze 11 september 1973 naar haar Heer 
gegaan. Op 14 september hebben we God ge· 
dankt voor haar leven en haar daarna te rusten 
gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (0) . 

Aiky, denk aan ons; wij denken aan jou. 
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