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Elke dag een stapje 
verder naar het emd. 
Elke dag Hn beetje 

van 1e kracht verl<lelnd. 
Rusten na een leven, 

rusten bij de bron, 
vanwaar lang geleden 

ook 1e weg begon. 

Een dankbare en blijvende hennnenng aan 

Ria Ekketboom - Morslnk 

Ze werd op 18 januari 1944 in Denekamp 
geboren. Op 2 mei 1967 trouwde ze met Marinus 

Ekkelboom. Na een moedig gedragen ziekte 
overleed ze thuis op 21 februari 2001. 
We hebben haar op 26 februari, na de 

Uitvaartv1enng in de Maria Geboortekerk te 
Losser, naar het crematorium te Usselo 

begeleid. 

Nu we voorgoed afscheid moeten nemen van Ria, 
doen we dat met veel verdriet. Ze laat een grote 
leegte achter, want zij was met haar goedheid en 
hartelijkheid de spil in het gezin. Zo zullen we haar 
blijven herinneren als een vrouw, een moeder en 
oma die gek was met de mensen om haar heen. 
En zonder op de voorgrond te treden stond ze 
klaar voor iedereen. Ze leefde mee met het wel en 
wee van familie en vrienden. 

Als lid en secretaresse van het damescomité van 
de muziekvereniging Excelsior heeft ze vele jaren 
veel voor de vereniging betekend. En ze was ook 
voor Marinus een steun in de rug bij zijn liefde en 
inzet voor de muziek. Dertig jaar lang werkte ze 
met veel plezier bij het Kompas in Enschede. 
De twee kleinkinderen Martijn en Stefan hadden 
een speciale plek in haar hart. Z11 zullen oma 
missen. Wat ging ze graag op vakantie, zeker naar 
het geliefde Oostenrijk. Afgelopen zomer was ze er 
nog met haar gezin. 
Nadat Ria ziek geworden was, bleef ze 
optimistisch en wilde ze nog zoveel mogelijk van 
het leven genieten. Ze leefde toe naar het volgen
de urtstapje of verjaardagsfeest. Tot het laatst bleef 
haar aandacht gericht op anderen. Ze vond veel 
steun in het meeleven van familie, van vnenden en 
collega's. Het was moeilijk voor haar het leven los 
te laten, maar ze deed het als een moedige vrouw. 
En in het geloof vond ze kracht om dat laatste stuk 
weg te gaan. Het was een moeilijke weg. 
We gunnen haar nu de rust en de vrede. Dat ze 
leven mag bij God, die Liefde is. In die Liefde blijft 
ze met ieder van ons verbonden. 
Ria, mama, oma bedankt voor je leven met ons, 
voor je inzet, je liefde en trouw. 

Rust in Vrede! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond tij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, moeder, schoonmoeder en onze lieve oma. 

M.J.C. Ekkelboom 
Jacqueline en Jan 
Martijn, Stefan 


