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Zij werd geboren 20 februari 1922 te 
Enschede. - Na gesterkt te zijn door 
het Sacrament van de zieken overleed 
zij in het ziekenhuis "De Stadsmaten" 
te Enschede op 18 november 1987. 

t 
"Een sterke en wijze vrouw, wie zal 
haar vinden", en een vrouw die 
"de strijd dapper heeft gestreden". 

Het zijn twee gedachten uit de Bijbel, 
welke volkomen van toepassing zijn 
op haar van wie wij met pijn in het 
hart afscheid moesten nemen. 
Zij was inderdaad een vrouw die zo'n 
belangrijke plaats innam in ons leven. 
dat wij ons maar moeilijk kunnen in
denken dat zij niet meer bij or.s is. 
In diep geloof en eerlijke liefde tot 
God en de mensen heeft zij haar roe
ping verstaan, waarbij zij door haar 
toewijding en tederheid ieder aan zich 
wist te binden. 
Rust heeft ze zich zelf nooit gegund; 
zij dacht aan iedereen en zocht in 
anderen altijd het goede. 
Alleen zichzelf kon ze vergeten. 

Toen duidelijk werd dat genezing niet 
meer mogelijk was en zij rekening 
moest houden met een snel naderend 
levenseinde, sprak zij vanuit haar ge
loof tevredenheid en dankbaarheid 
uit, en was zij zelf een steun voor 
allen die haar dierbaar waren. 

Want hoe meer haar lichamelijke 
krachten afnamen, des te sterker was 
zij in haar geest bij ons en waren wij 
met haar begaan. 
Uiteraard houat haar sterven voor ons 
allen, maar zeker voor haar tweeling
zus een zwaar verlies in; er is een 
lege plaats gekomen die niet te 
vervangen is. 

Naast de dierbare herinnering aan 
haar is er bij ons ook de rotsvaste 
overtuiging dat zij nu volmaakt geluk
kig is bij haar God en Schepper. 

Zij mag daar nu de plaats innemen, 
die God bereid heeft voor allen die 
Hem liefhebben. - Want "In het huis 
van mijn Vader zijn vele woningen", 
heeft Jezus ons verzekerd, en ook 
"Voor hen is de dood niet het einde, 
maar een doorgang en overstap". 

In dát geloof heeft RIEK geleefd; in 
dát geloof en vertrouwen is zij van ons 
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heengegaan; in dát geloof leeft zij 
ook voort bij ons. In datzéltde licht 
van geloof zullen wij haar eens weer 
ontmoeten, dán voor eeuwig en altijd. 

Daardoor voelen wij ons gesterkt en 
getroost en kunnen wij zelfs woorden 
van dank uitbrengen om haar, in God. 

Mijn dierbaren en al.len die ik kende: 
"Vaarwel en tot wederziens". 

Voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve zus en schoonzus, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Ticheler 




