


Dankbaar willen wij blijven denken aan 

Anna Wildenborg - Rietman 
weduwe van Hendrik Wildenborg 

Als je moe bent ga je slapen 
Nou daar gaat ze zei je ook die morgen, 

Weer naar boven naar je flatje zonder zorgen. 
Die ene keer het roepen om eten 

Jammer genoeg ben je die vergeten 
Op jouw plekje bij het raam 

Dat net daar jouw tijd, stil moest blijven staan 
Niet meer even naar de overkant 

Want daar lag voor jouw die heel bijzondere band 
Je kreeg de tijd om te gaan dromen 

Over de weg naar hem die van jou werd afgenomen 
De liefde die jij hebt gegeven 

Is voor ons genoeg, ons hele leven 
Als je moe bent mag je slapen 

Zij werd geboren op 15 april 1913 in Haaksbergen. Op 
15 december 1998 overleed zij in het Medisch Spectrum 
te Enschede. Wij hebben afscheid van haar genomen op 
zaterdag 19 december 1998 tijdens de viering in de Ma
ria Praesentatie kerk te Buurse waarnaar we haar te 
ruste hebben gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Nadat ze haar jeugd in Haaksbergen had doorgebracht 
kwam ze met vader naar Buurse om daar bij oom Ber
nard op het bedrijf te helpen. Moeder in de winkel en 
vader in de smederij. Het waren moeilijke jaren, maar 
samen wisten ze zich er toch doorheen te zetten. Na de 
oorlog ging het allemaal wat beter en hadden ze een 
mooie tijd. Ondanks dat er weinig tijd voor een echt fa
milieleven was, waren ze altijd tevreden. Moeder moest 
veel te vroeg afscheid nemen van vader. Dit verdriet 
heeft ze maar moeilijk kunnen verwerken. Ze zocht de 
kracht in haar geloof en dat maakte haar dan ook sterk. 
Ze hield erg van mensen om zich heen en van gezellig
heid. Ze ging erg graag met haar kleinkinderen om, ze 
was altijd betrokken bij hun doen en laten. Wij troosten 
ons met de gedachte dat ze altijd zo tevreden is geweest, 
dat haar een lijden is bespaard na een korte ziekte. Dat 
heeft ze echt verdiend. 

Voor uw blijken van medeleven en belangsteling bij het 
overlijden van moeder en oma zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


