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In dankbare herinnering 

Ringenerus Riesewijk 

Rini 

Geboren 1 juni 1937 te Enschede. 
Overleden op 3 april 2005. 

Denk aan mij terug, 
maar niet in de dagen van pijn en verdriet. 

Denk aan mij terug in de stralende zon, 
hoe ik was toen ik alles nog kon. 

Buiten, een gezonde kleur, in z'n geliefde tuintjes 
aan het werk, zo willen we Rini herinneren. 

Hij was een man van weinig woorden, rustig en 
bedachtzaam. Op de achtergrond, maar altijd 
zorgzaam. 

Een harde werker. In de textiel maar ook later met 
zijn tuinen. Ook voor ons stond hij altijd klaar, of we 
nu gingen verhuizen of het huis gingen opknappen, 
hij stond paraat. Stil zitten was in ieder geval niets 
voor hem. Zijn laatste maanden thuis waren dan 
ook een zware beproeving. 

Rini was sportief, vroeger altijd voetballen bij Vosta, 
later op de tribune bij FC Twente. Ook tennis, 
volleybal, wandelen, fietsen en biljarten, hij deed 
het graag. Studio sport werd bij ons in huis dan ook 
nooit overgeslagen. En ondanks dat hij toen nog 
niet kon zwemmen, mocht hij toch het corps 
commando dienen. 

Dankbaar zijn we dat we de gelegenheid hebben 
gehad om uitgebreid afscheid te nemen, hoe 
moeilijk en zwaar het ook was. Uiteindelijk konden 
we bij hem zitten zonder woorden. Alles was 
gezegd. 

Dat hij mocht heengaan zonder een nog langere 
lijdensweg, is voor ons een troost. Moeilijk is het 
om te weten dat hij nog zo graag bij ons wilde blij
ven, en wij bij hem. Dat hij zijn kleinkinderen niet 
meer kon zien opgroeien deed hem zo veel 
verdriet. 

Wie weet kijk je nu toch met ons mee. 

Lieve Rini bedankt voor alles. 
We zullen je vreselijk missen. 

Uw aanwezigheid bij het afscheid en uw mede
leven heeft ons goed gedaan. Daarvoor onze 
oprechte dank. 

Ans 
Max en Ans 
Karin en Rob 

Niels en Ilse 


