


Met veel liefde 
willen wij blijven denken aan 

Hendrika Johanna Maria 
Padberg 

"Ria" 

• Losser, 1-12-1943 t Delft, 12-01-2007 

Na een kort ziekbed is zij vredig ingeslapen. Een 
sterke vrouw, de lieve moeder van Kim en 
Timmo, oma van Sanne en vriendin van Aad. 

Na een gezellige en onbezorgde jeugd in Losser, 
heeft ze in het Gerhardus Majella ziekenhuis in 
Hengelo een opleiding als verpleegkundige 
gevolgd. Ze trouwde en vond met haar gezin een 
thuis in Rijswijk. Na geïnvesteerd te hebben in de 
vereiste studies, richtte ze een eigen bedrijf in de 
gezondheidszorg op. 

Ria was iemand die nooit klaagde, hard werkte 
en veel van haar kinderen, kleinkind en familie 
hield. Zij was een sterke persoonlijkheid met een 
positieve kijk op het leven. 

Als verpleegkundige en zakenvrouw gaf ze veel 
zorg aan ieder die dat nodig had. Zij kon genie-

ten van mooie dingen, hield van uitgaan, reizen 
en zag er graag verzorgd uit . 

De laatste jaren vond ze een lieve levenspartner 
in Aad en samen met hem heeft ze erg genoten 
van reizen naar o.a. Canada, Afrika en Curaçao 
en niet te vergeten Twente, waar ze graag naar 
toe ging om hier de familie te bezoeken. 

Haar personeel droeg haar op handen en in de 
laatste fase van haar leven heeft zij veel steun 
gehad aan Sariva en Aida, die jarenlang haar 
medewerksters waren. Ria was een gelovige 
vrouw en de Heilige Antonius was haar vertrou
weling. In haar handtas zat altijd een rozenkrans 
en in heel veel kerken heeft zij een kaarsje op 
gestoken. 

Het is moeilijk om afscheid te nemen van Ria, 
maar wij zijn dankbaar voor de liefde en zorg die 
ze heeft gegeven. 

Wij willen iedereen die haar de laatste tijd 
gesteund heeft en blijk hebben gegeven van hun 
belangstelling hiervoor hartelijk danken. 

Kim Wittop-Koning en Sanne 
Timmo Wittop-Koning 
Aad Kemp 


