
Achter de tranen van verdriet 
Jchuilt de glimlach der herinncring. 
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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Hendrika Maria Josephina Oude Hi lbert-olde Hanhoff 

levenspartner van Hendrikus Theodorus Christenhusz 
weduwe van Johannes Hermanus Anton ius Oude Hilbert 

Zij werd geboren op 31 maart 1939 te Losser. Toch nog 
vrij onverwacht is zij op 21 oktober 1999 thuis overleden. 
Wij hebben tijdens een uitvaartdienst op 25 oktober 1999 
in de parochiekerk Q.L. Vrouw Tenhemelopneming afscheid 
van haar genomen. Daarna hebben wij haar begeleid naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof te Oldenzaal. 

Na ruim 7 jaar gevochten te hebben tegen haar slopende 
ziekte heeft zij toch uiteindelijk de strijd verloren. Wij had
den haar zo graag nog wat langer in ons midden gehad. 
Riet heeft in haar leven veel meegemaakt. Blijde dingen 
maar ook een heleboel leed. Toch wist zij steeds weer haar 
hoofd te heffen en telkens weer met hernieuwde kracht de 
toekomst tegemoet te zien . Het overlijden van haar man 
heeft zij gelovig geaccepteerd. 

Toen enige tijd later ook bij haar kanker werd geconsta
teerd ging ze optimistisch de strijd aan . "Ik ben in goede 
handen en zie wel wat er van komt", waren telkens haar 
woorden . 

Zij leefde weer helemaal op toen zij Henk leerde kennen . 
Henk accepteerde haar zoals zij was en wist terdege waar 
hij aan begon. Riet respecteerde dit bijzonder en samen 
met Henk zag zij hun beider toekomst weer zonnig in . 
Helemaal werd zij verblijd met de geboorte van haar beide 
kleinkinderen Pim en Anouk. Zij waren alles voor haar en 
gaven haar een doel om voor te vechten en te leven. Hen 
beiden groot zien worden was haar allerliefste wens. 
Helaas, het mocht niet zo zijn. 

Met steun van allen die haar dierbaar waren heeft zij , de 
strijdlustige optimist, haar strijd tot het laatst voortgezet. 
God heeft haar nu tot zich genomen. Van boven uit kijkt zij 
nu naar ons, die ze zo graag nog bij zich had gehad. 

Rust zacht, allerliefste Riet , mama en oma, vind nu de 
eeuwige rust die jij zo verdiend hebt. Vechten hoeft nu niet 
meer. 

Voor de vele blijken van belangstelling en zorgen tijdens 
haar ziekte en uw medeleven na het overl ijden van mijn 
allerliefste levenspartner, moeder, schoonmoeder en oma, 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

H.Th. Christenhusz 
Annette Weghorst-Oude Hilbert 
Tonnie Weghorst 
Pim en Anouk 


