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Samen met Pa 

terug in Gods hand 

Ria Weda - van Bentem 
weduwe van 

Gerhard Weda 

Ma werd geboren op 28 januari 1930 te Noord Deurningen. 
Geheel onverwachts is ze op 27 november 2010 thuis overleden. 
Na de Eucharistieviering op vrijdag 3 december in de H. 
Nicolaaskerk te Denekamp, wordt ma begeleid naar haar laatste 
rustplaats op het parochiële kerkhof samen bij pa. 

Ma groeide op in een gezin van 8 kinderen in het ouderlijk huis. 
Naast het geloof, bestond haar leven uit hard werken en zorgen 
voor anderen. 
Jarenlang is ma in betrekking geweest bij de familie Morsman, 
waar ze voorheen in de confectie heeft gewerkt. In 1965 leerde 
ze pa kennen en na 2 jaar verkering, kennis te hebben gehad 
zoals ma dat altijd noemde, hebben ze hun huis gebouwd aan het 
Eylersplein en zijn ze op 23 februari 1968 getrouwd. Hier werden 
hun 3 zoons geboren; Jan, Theo en Mark. 
In 1974 overleed pa plotseling en kwam ze er alleen voor te staan. 
Naast de zorg voor haar eigen kinderen , nam ze ook de zorg op 
zich voor vele anderen. In deze periode heeft ma alles voor ons 
gedaan en zijn we niets tekort gekomen. Ma was een toegewijde, 
zorgzame moeder. 

Het geloof hield haar op de been en daar putte ze veel kracht uit. 
Vele jaren ging ze met parochianen naar Kevelaer en ook heeft ze 
een vliegreis naar Lourdes gemaakt. 
Ma had vele bezigheden zoals, kaarten , bingo, zwemmen, 
rummikub, tuinieren en deed vrijwilligerswerk voor het Rode 
Kruis, tafeltje dekje, de Zonnebloem en de laatste jaren nog op 
het verpleeghuis. 
Toen ze 80 jaar werd heeft ze een feestje gehouden met familie , 
buren en bekenden. 
Dit was voor ons allemaal een hele mooie dag. Ma had 11 
kleinkinderen, waar ze erg trots op was. Haar jongste kleinkind 
Tim heeft ze gelukkig nog een paar keer kunnen vasthouden. 
Ma was blij met alle tekeningen die ze kreeg van haar 
kleinkinderen en bewaarde deze zorgvuldig. Het deed haar goed 
de kleinkinderen te zien opgroeien. 
We hebben nooit gedacht dat ma er zo tussen uit zou glippen. Met 
haar 80 jaar was ze nog een sterke, zelfstandige en vitale vrouw. 

Lieve ma en oma bedankt voor alle liefde en zorg die we van jou 
hebben mogen ontvangen. 
Wij troosten ons met jouw geloof en vertrouwen in God. In dit 
geloof vinden wij kracht om samen verder te gaan. 

Ma, we zullen je erg missen. 
We zijn trots op je. 

We danken u allen oprecht voor uw medeleven. 

Jan en Linda 
Demi, Jap, Tess, Renée, Leah 

Theo en Ingrid 
Nieke, Jarne, Siem 

Mark en Corine 
Janne, Sep, Tim 


