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Riek Klein Breteler 
sinds 28-02-2003 
wed\Jwevan 

Harrie Verbee!en 

Zij werd geboren op4 oktober 1903te Delden en is op22 april 2003, na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, op 99-jalige leeftijd van 
ons heengegaan. 
Wij hebben afscheid van haar genomen op 26 april tijdens de uitvaart
dienst in de parochiekerk H. Blasius te Delden, waarna wij haar te rusten 
hebben gelegd op het Rooms Katholiek kerkhof aldaar. 

Riek groeide opin een gezin van 6 kinderen. Zij moest haar vader Johan 
al op 24-jarige leeltijd missen. Haar jongste zus Marie, moest nog 12 jaar 
worden. Samen moesten ze er voor zorgen dat er brood op de plank bleef. 
Bij de familie Klein Breteler was het gezin de hoeksteen van de 
samenleving en het geloof in God en Kerk .. 
Op 13-jarige leeftijd ging zij al werken in grote gezinnen en kreeg al gauw 
de verantwoorde ijkheid voor de opvang van kinderen. Later was zij 
werkzaam bij de familie ten Gate in Hengelo waar zij Harrie teerde kennen. 
28 juli 1931 gingen ze trouwen en betrokken een bovenwoning aan de 
Schoppenstede te Delden. In 1939 veihuisden ze naar de Langestraat 57 
waar zij naast de kleermakerij een winkel gingen runnen In herenmode
artikelen. 
Tijdens de oorlog boden zij meerdere keren onderdak aan evacués, die 
t.g.v. bombardementen huls en haard hadden moeten verlaten o.a. twee 
jongens, Jos en Jan uit Rotterdam en Ome Bertus en Tante Nellie uit 
Arnhem. Na de oorlog begon Tante met het houden van kostgangers 
waaronder politieagenten van de post Delden. Die zorgden tevens voor 
een zeker inkomen. Dat zij altijd erg zorgzaam voor hen was moge blijken 
dat tot op de dag van vandaag de vriendschap Is blijven bestaan. 
In 1943 ving zij met Harrie samen de kinderen op van haar oudere zus 
Feem uit Etten die erg ziek werd. Naarmate Feem herstelde gingen de 
kinderen weer terug. Gijs bleel echter bij hen wonen en daar hun huwelijk 
al 12 jaar kinderloos was gebleven en dat ze toch graag iemand hadden 

om blijvend voor te kunnen zorgen, was dittoch een goede oplossing. 
Zij was als een moeder en oma voor Gijs en zijn kinderen geweest en 
voelde zich daar ook zeer bij betrokken. Zo heelt zij nog net de geboorte 
van haar 5"' achterkleinkind mogen beleven. 
TanteenOomgenotenaltijdintensvandeuitstapjesdiezemaaktenmet 
·de Club" de collectanten/ c.q. dragersvereniging van de parochie. Ook 
de kaartclub met de buren Huisman en van Dalen heelt hen menig 
gezellig uurtje gebracht. 
Op 77-jarigeleeltijdverhuisde ze met Oom naar de aanleunwoning aan 
de Jan L.ucasl<amp 144. Hier hebben zij samen ruim 25 jaar mogen wooen 
waarvan de laatste Jaren mede dankzij de goede verzorging van de 
"Thuiszorg Delden' . 
Haar jongste zus, Tante Marie uit hel klooster, betekende veel voor haar. 
Toen zij enkele jaren geleden plotseling kwam te overlijden was clt voor 
haar een enorm verlies en kon dit ook zeer moeilijk verwerken en begon 
de moed te verliezen. Honderd jaar worden was voor haar geen doel meer 
waarover Oom vlak voordat hij kwam te overtijden nog zei ·ats ze honderd 
wordt steel< ik de vlag uil, niet wetende dat hij nog maar enkele maanden 
te leven had. De gezondheid van Oom baarde haar steeds grotere zorgen. 
Haar vurige wens was dat zij Oom wenste te overleven. 
Op 21 februari, toen de verzorging van Oom zo intens werd, moest voor 
hem helaas naar een andere oplossing worden uitgekeken. Een betere 
oplossing dan opname in het verpleeghuis St. Elisabeth, was niet 
mogelijk. Van clevoortreffelijkeverzorging op afdeling "de Brink'' hebben 
zij samen maar zeer kort mogen genieten 
Ruim één week na de verhuizing naar het verpleeghuis kwam Oom al te 
steiven en moest zij al afscheid van haar "manneke' nemen. 
Hetwerdvoorhaarergmoeilijkomalleenverdertegaan. Na een huwelijk 
van 72 jaar is dat geenszins verwonderlijk. Zij vertangde op het laatst dat 
zij hem snel kon volgen. Zij was niet bang voor de dood, zij was er klaar 
voor. 
Haar uitzonderlijk goede geheugen tot op het laatst toe was zeer 
bijzonder. Zij was echt een levende agenda en was voor velen 
benijdenswaardig. 

Dat zij nu moge /listen in vrede. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Gijs, Diny en kinderen. 




