


Een f11ne en dankbare herinnering 
hebben wiJ aan 

JOHANNES BERNARDUS RIBBERINK 

echtgenoot van 
Suzanna Josephina Groeneveld 

HIJ werd geboren op 3 februari 1922 in 
Tilligte en overleed, gesterkt door het 

H Sacrament der Zieken, op 21 december 
1996 1n het Verpleegcentrum Twente Oost 
te Oldenzaal, alwaar hij gedurende enkele 

maanden liefdevol verzorgd werd 
Op 27 december 1996 hebben WIJ hem te 

ruste gelegd op de R K. begraafplaats 
te Tilligte 

Het 1s volbracht' was een van de vele uit
sprak en van Pa Een uitspraak die op hem 
zeker van toepassmg 1s. Pa heeft geduren
de z1in arbeidzame leven veel moeten mee
maken In 1968 werd h1J getroffen door een 
hersenbloeding, die een grote invloed had 
op z11n verdere leven. 
Desondanks was hij iemand die van het 
leven kon genieten "Komt d'r 1n!" en "Mooi 
da'1 d r allemaal bint" zei hij vaak, hlJ hield 
erg veel van gezelligheid, het samenz11n 

met vrouw kinderen en klemkinderen, fami
lie en buren Een kaartje leggen, een bor
reltje dnnken lekker eten verhalen van 
vroeger vertellen op bezoek gaan bij de 
kinderen, allemaal dingen die Pa graag 
deed en die we nu zullen moeten missen 
H11 hield van de natuur en kon erg genieten 
van de tourtochties die h1J samen met Ma in 
de auto maakte. Zingen was z11n lust en Zijn 
leven, hij was niet alleen een plichtsge
trouw lid van het zangkoor, maar ook thuis 
zong hlJ graag. 
Pa was een bescheiden gelovig man, die 
altijd voor anderen klaar stond en zichzelf 
nooit op de voorgrond plaatste. 
W11 k11ken terug op een weeK van intens 
verdriet, maar ook van grote dankbaarne d 
dat we op een fi1ne manier persoonfijk af
scheid van hem hebben kunnen nemen. 

Pa bedankt voor alles het 1s volbrachfl 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven die we ondervonden voor en na 
het overlijden van Pa willen we u hartelijk 
danken 

Ma, kinderen en kleinkinderen 


