


In liefde blijven wij gedenken 

Hendrika Maria Reuver-Derkman 

weduwe van A.E. Reuver 

Zij is geboren op 24 maart 1915 te Lemselo (Gem. 
Weerselo) en gesterkt door het H. Sacrament van 
de Ziekenzalvmg overleden te Delden op 26 decem
ber 1998. Na een gezongen Requiemmis hebben 
we haar vanuit de kapel van het verzorgingshuis 
St. Jozef te Delden te ruste gelegd op het R.K. Kerk
hof te De Lutte op 30 december d.a.v. 

Riek zal in onze herinnering blijven als een vrouw. 
die n1et op de voorgrond trad. Zij was goed van ver
trouwen en gelovig. Samen met haar man Toon heef1 
ze jaren een café-restaurant gehad aan de Bent
helmerstraat 1n De Lulte. Ze hadden veel klanten, 
want het was er de zoete inval. Er werd veel ver
kocht, maar er werd ook veel weggegeven. 
Van 1951 tot 1992 heeft Riek in De Lutte gewoond. 
Daarna is ze naar Delden komen wonen in de Jan 
Lukaskamp. Haar gezelligheid zocht ze het liefste 
thuis. Ze kaartte graag en ook had voetbal haar 
warme belangstelling. Ze leefde helemaal met het 
spel mee. 
Ze maakte graag tochtjes door hel Twentse land. 
Ze had een bijzondere belangstelling voor de plaat
sen, d1e 10 haar leven van betekenis Zijn geweest. 

Ze praatte de laatste tijd ook meer over vroeger. 
Dat was een tijd, die voor haar niet altijd gemakke
lijk is geweest. 
De wichter' (haar nichtjeS) waren haar steun en toe
verlaat. Zeker de laatste lijd vroeg ze veel aandacht. 
Ze heeft veel gebeden om een dood zonder een 
voorafgaand ziekbed. Dat gebed IS verhoord. 
Onverwacht is ze van ons heengegaan. Ze had een 
bijzondere verering voor Maria. Voordat ze in het 
verzorgingshUis St. Jozef ging kaarten, liep ze eerst 
even de kapel binnen, om te bidden voor Maria. Ze 
had te kennen gegeven, dat ze vanu11 deze kapel 
graag begraven wilde worden op hel R.K. Kerkhof 
in De Lutte. 
Ze heef1 zich op haar sterven voorbereid en we ztjn 
ervan overtuigd, dat 'het sterfelijke nu met onster
felijkheid is bekleed en het vergankelijke met onver: 
gankelijkhe1d . Het ZIJn woorden van St. Paulus, die 
ons tijdens haar u1tvaart hebben gesterkt. Riek was 
altijd heel gelovig. Dat hoeft ze nu niet meer te zijn, 
want ze mag God aanschouwen van aangezicht tot 
aangezicht. Alleen de liefde bliJft ons na de dood 
over en mogen wij ons in deze liefde met haar ver
bonden blijven voelen. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het over
lijden van onze lieve tante Riek, zeggen wij u graag 
hartelijk dank. 

De familie 


