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Dankbare herinnering aan 

Anna Maria Engelina Rienties 

Zij werd te Erica geboren op 27 augustus 1921. 
Haar ja-woord gaf ze op 8 januari 1946 aan Herman
nus Johannes van der Kolk, van wie zij sinds 24 de
cember 1970 weduwe was. Uit hun huwelijk werden 
7 kinderen geboren. Na de dood van haar man dreef 
ze de winkel aan de Vaart verder en had de zware 
taak voor haar groot gezin. Ze was een lieve, zorgza
me goede moeder. Een leven van hard werken en vele 
zorgen. Het "zorgen voor" was de rode draad in haar 
leven. Zelf nooit in de belangstelling staan, maar 
vooral daar zijn om de onderlinge liefde te bewaren. 

Klagen deed ze nooit, hoe moeilijk het leven vaak was. 
Een eenvoudige sterke vrouw, die wars was van alles 
wat met ruzie en onenigheid te maken had. 
Onder elkaar en met elkaar goed overweg kunnen 
was haar zorg tot het laatst . Haar kinderen maar 
vooral haar kleinkinderen, waren haar alles. Ze heeft 
tijden gekend van eenzaamheid en verdriet. Ze had 
het moeilijk. Na het heengaan van haar trouwe vrien
din - ze waren beide in dezelfde situatie - met wie ze 
alles kon delen, kwam ze in een leegte en in een een
zaamheid. Maar bij de pakken neerzitten was niet 
haar aard. Ze putte kracht uit haar geloof, was een 
grote Maria-vereerster. Linie was een biddend mens. 
Toen ze ziek werd was dat heel erg, maar ze vond de 
kracht vol te houden, te zorgen tot het eind. Ze bleef 
blij en opgewekt voor ieder die bij haar kwam. Ze 
wilde niemand met haar zorgen opzadelen. Dankbaar 
was ze voor alles vooral voor de zorgen van de buren 
toen ze ziek was. Ze zag er niet tegen op om dood te 
gaan verlangde er ergens naar om bij haar Herman te 
zijn. Woensdag 17 april 1996 ontving ze het Sacra
ment van de Zieken en ruim een uur later gaf ze haar 
leven terug in de hand van haar Schepper. Op 22 april 
1996 hebben we haar begraven op het R.K. kerkhof 
te Erica na een viering ten afscheid. 

Mam, oma je was er voor ons en daarvoor zijn we da.nk
baar en weten je nu geborgen in de hand van de Eeuwi-
ge. In onze herinnering leef je verder .. ... . 

Voor uw medeleven tijdens haar ziek zijn en nu in de 
voor ons zo droeve dagen, danken haar 

Kinderen en kleinkinderen 


