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We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de Afscheids
viering op 14 mei in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Op 15 mei 
hebben we haar begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Lieve Riky, mama, oma, 
je was de oudste van 6 van een liefdevol gezin in Oldenzaal , je 
ouders waren goede en hardwerkende mensen. Samen met Jan, 
Truus , Tonnie , George en Willie kreeg je een zorgzame opvoeding. 
Je was een slimme leerling op de lagere school in Oldenzaal. De 
Hoofdmeester adviseerde je ouders je naar het Carmel college te 
laten gaan en te laten studeren. Helaas was je dit in jouw tijd niet 
gegund, en je moest je moeder helpen in de huishouding. Van de 
nood een deugd gemaakt, blonk je uit op de huishoudschool en met 
name de naailessen. Je hebt later talloze broeken, bloesen en jassen 
voor ons gemaakt - het verschil met het origineel zag je nauwelijks. 
Als mooiste meisje van Oldenzaal was je populair bij de jongens, 
maar een Denekamper ging er met je vandoor. In 1961 trouwde je 
met Fons en toog naar het dorpse Denekamp waar de familie IJland 
je liefdevol in hun gezinsleven opnam. 
Al snel kwamen er kinderen en je was een gelukkige huisvrouw met 
een prachtig gezin samen met Fons, Marcel, Sandra en Tom. De 

dood van je dochter Sandra werd een diepte- en breekpunt in je leven. 
Dit verlies heb je eigenlijk nooit een eigen plek kunnen geven, en droeg 
je mee tot je laatste ademtocht. Later moest je ook je schoondochter 
Barbara achterlaten. Je was gelukkig voor Tom dat hij een nieuwe liefde 
vond in Christel. 
Ondanks dit verdriet probeerde je toch van het leven te genieten. Je 
speelde tennis , was actief als penningmeester van het KVG , fietsen 
met Pa, wekelijks een potje kegelen bij de Hiel , en je zaterdagse winkel
tochtjes in je eigen Oldenzaal met Truus en Gerda waren elke week 
een hoogtepunt waar je naar uitkeek. Samen gezellig in de stad, kopje 
koffie met een lekker gebakje, je vond het heerlijk. Je was super trots 
op je kleinkinderen en je maakte reizen naar Hongarije, Duitsland en 
Zwitserland. Vaak was het dan veel mooier en ook minder spannend dan 
je had gedacht.... 
Helaas slaagde je er nooit in je minder afhankelijk van het roken te 
maken. Talloze discussies hadden we er over, maar dat liet je je niet 
afnemen. Dan maar een paar jaar korter leven, zei je wel eens. 
De laatste jaren was je in toenemende mate aan het kwakkelen met je 
gezondheid. Een vorm van Parkinson maakte dat je minder mobiel en 
meer afhankelijk werd van Pa en de kinderen. 

Je was een lieve, zorgzame en attente vrouw -
we gaan je missen. 

Bedankt voor alle steun en medeleven. 

Fons IJland 
Kinderen en kleinkinderen 


