
Dankbaar 
om wat je voor ons 

bent geweest 



Veel f11ne hennnenngen 

verzachten onze smart. 
voorgoed uit ons midden 

maar altijd in ons hart 

Riet Wolkorte-Hampsink 
Maria Johanna Hendrika 

· 12 juli 1942 t 23 september 2009 

Riet werd geboren 1n Losser en groeide op 1n 
Oldenzaal. Zij heeft de ople1d1ng verpleegkunde 
afgerond en is gaan werken 1n het ziekenhuis te 
Oldenzaal. Tijdens haar opleiding ~e<de ze Henk 
kennen, v00< hem was het liefde op het eeiste 
gezicht. In 1968 trouwde z11 met hem en samen 
kregen zij twee zonen, André en René. Ze was altijd 
heel liefdevol en zorgzaam voor haar gezin. Toen 
haar kleinkinderen, Loes, Stem en Pien werden 

geboren kregen ook z11 haar onvoorwaardeh1ke 
helde en aandacht 

Naast de zorg voor haar gezin deed ze haar werk 
als verpleegkundige met veel helde en toewijding 
Riet was graag onder de mensen. praten en ver
zorgen was haar passie. Zij was altijd een luiste-

rend 00< voor ande<en. stond v00< iedereen klaar. 
klaagde nooit en niets was haar teveel 

De pijn die haar reuma veroorzaakle. zorgde ervoor 
dat z11 moest stoppen met haar werk. Omdat het 
helpen van ande<en voor haar hetzelfde was als 
ademhalen breide ze haar vn1w1lhge<swerk uit voor 

de kerk, Oldenhove en het Rode kruis. 

De kracht waarmee zij heeft gestreden tegen de 

ziekte longkanker. vraagt respect en bewondering 
Z11 gaf het nooit op en heeft gevochten, gesterkl 
door de ziekenzalving, tot het einde ZiJ was er nog 
niet aan toe om afscheid van ons te nemen. maar 
God heeft haar tot zich geroepen. WiJ zullen haar 
e<g missen en hebben haar een plek 1n onze harten 

gegeven. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken vOOf hun lief
devolle steun en oprechte medeleven tijdens de 
z1ekle en na het overlijden van onze lieve vrouw. 

moeder en oma. 

Henk Wolkorte. 
Arldrè en Gulzhan. 
René en M1rella 

Loes. Siem en Pien 


