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Dankbare herinnering aan 

Sannie Scheffer - Rikhof 

Ze werd geboren op 2 oktober 1950 en is overleden 
op 1 0 oktober 1998. 

Sannie, jij was iemand die heel graag in Overdinkel 
woonde met die tuin achter ons huis, waarvan jij uit de 
boeken precies wist wanneer er gezaaid, gepoot en 
gesnoeid moest worden. Een huis dat je zelf hielp ont
werpen en inrichten, een huis waar we drie kinderen 
kregen en samen gelukkig waren. 
Jij was een vrouw met veel kwaliteiten , met handen die 
alles konden. Iemand die veel kleding - ook voor de 
communie van onze kinderen - zelf maakte en er van 
genoot dat ieder er verzorgd uitzag. 
Jij was iemand die kamers behing, vloerbedekking 
legde, het huis van tijd tot tijd aan de hand van een 
schaalmodel anders inrichtte. Dat had je van je vader 
en opa, die aannemer was, met wie jij als meisje 
gebouwen bekeek. Je dacht zelfs nog aan de tijd na 
nu. Jij was ook een vrouw en moeder met verstand van 
al lerlei apparatuur, iemand die alles zag en opmerkte. 
Sannie, het liefste was jij thuis. Met vacantie gaan vond 
je maar behelpen en primitief doen. Een dagje uit 
mocht wel. Vooral van winkelen hield je veel. Dat had 
je van je moeder en oma. Koken kon je als de beste. 
Hoe je - met Kerst en Pasen - al dagen van te voren 
begon alles toe te bereiden: alleen, heel secuur en fijn
tjes met de hand. Van kantklare gerechten moest je 
niet veel hebben. Die waren volgens jou teveel in 
elkaar gestampt. 

Je was ook buitenshuis actief. Bij schoolreisjes en -
feestjes steeds in de organisatie. Om de 14 dagen 
druk met het schoonmaken van de kerk. Een vrouw 
met een groot plichtsbesef, wat zo duidelijk bleek uit de 
manier waarop je lid was van het dameskoor. Hoe je 
thu is oefende en daardoor op de repetities en bij de 
uitvoeringen de steun en toeverlaat was van de sopra
nen. En als wij het wel eens teveel vonden, zei je altijd: 
" Ik ben nu eenmaal bij het koor. Ik ga naar de kerk! " 
Je was ook een moeder die je kinderen zonodig zei 
waar het op stond en hen voorging in het nakomen van 
afspraken. 
Dat jij Sannie door die ziekte zo beproefd moest wor
den en net als wij moest worstelen met de vraag van 
het waarom. Wisten we het maar. En jij toch maar 
steeds doorzetten, zolang mogelijk in beweg;ng blij
ven, alles proberen om zo lang mogel ijk bij ons te kun
nen blijven. 
Op het laatste was jij niet meer zo goed te verstaan , 
maar toen je vorige week op je ziekbed nog kon zin
gen , wisten we dat je er toch in kon berusten. Voelden 
we dat jij dankbaar was voor de liefde die jij ons gaf en 
de liefde die wij jou teruggaven. 

Sannie, moeder, we zijn trots op je ! 
Rust in vrede ! 

Wij willen iedereen heel erg hartel ijk bedanken voor 
alles wat ze voor Sannie en ons tijdens haar ziekte en 
na haar overlijden hebben gedaan. 
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