
Dankbare hennnenng aan 

Riekie van Es - Sauer 

echtgenote van Tonny van Es 

Geboren te Glanerbrug 21 mei 1941 
en daar overleden op 1 o oktober 1996. 
Haar lichaam is gecremeerd te Usselo. 

Riekie was een vrolijke meid die leven en gezellig
heid bracht en graag een feestje organiseerde. De 
camping was een favoriete plek. waar ze trouw ie
der jaar de zomer weer doorbracht samen met 
Tonny 

Ze is opgegroeid in een gezin van zes kinderen. 
Aanvankelijk heeft ze op een pastorie gewerkt. 
Later volgde ze een opleiding in de gezinszorg en 
was ze werkzaam voor de Kruisvereniging, totdat 
op haar 34e zich een kanker openbaarde waarvan 
ze noot zou herstellen. Ook een ingrijpende opera
tie kon geen genezing brengen. Samen met haar 
gezin heeft ze de jaren van ziekte moedig gedra
gen. Haar wil om te leven was groot, daarbij was 
hoop haar grootste kracht. 
Haar aandacht is altijd uitgegaan naar andere 
mensen die ze wilde helpen. Zoals bijvoorbeeld 
haar moeder toen die ongeneeslijk ziek werd, maar 
ook naar haar beide kinderen, hun partners en de 
laatste jaren was er haar kleinzoon die haar veel 
vreugde bezorgde. 

Ondanks dat z11 bedlegeng was de ilaatste maan
den en erg veel piJn had. vergat zij toch met aan 
andere mensen te denken. Zo vergat zij noot een 
verjaardag of andere belangrijke gebeut1emssen. 

Naarmate haar ziekte vorderde, werd zij steeds 
meer verzorgd door haar man. Twee maal woonde 
ze in Enschede, maar haar hart lag in Glanerbrug 
Haar grootste wens was om tot het eind toe in huls 
te blijven. Dat bleek mogelijk omdat Tonny het laat· 
ste 1aar dag en nacht voor haar kon en wilde zor
gen. Maar zij wilde 'liet de zieke zijn. wilde ook 
geen voorredlten ontlenen aan haar 51tuat1e 

Opvallend veel moed en dOOrzeltingsvermogen te
kenden haar leven. Daarbij speelde haar geloof 
een grote rol. Sommigen weten hoeveel kracht zij 
daaruit putte, hoe zij ook probeerde om toch naar 
de kerk te komen, hoeveel de Communie voor 
haar betekend heef1 en hoe hard zij heeft gebeden 
Zij riep diep respect op door de wijze waarop ZIJ 
omging met haar lijden. Zo 1s zij van ons wegge
gaan. 
En zo zal Zij b11 haar Heer aankomen in het 
Onvoorstelbare van het nieuwe leven. 

u die met haar en met ons hebt meegeleefd dan
ken wij hartelijk. 

Famihe van Es 


