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Na een Eucharistieviering in de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 20 juni 

hebben we haar begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Rielje wilde graag leven maar een 
ongeneeslijke ziekte nam langzamerhand alle 
krachten uit haar weg. Te vroeg is zij 
gestorven want naar menselijke verwachtin· 
gen was haar leven nog lang niet voltooid. 
Zij klaagde niet maar heeft haar ziekte 
bewonderenswaardig dapper gedragen en 
was heel erg dankbaar voor iedere hulp en 
vorm van meeleven. 
Met veel verdriet, maar ook vol bewonde· 
ring, hebben we de laatste weken gezien hoe 
moeilijk het voor haar was om te aan
vaarden dat je krachten en je energie van dag 
tot dag afnemen. Desondanks probeerde zij 
opgewekt te blijven voor haar directe 
omgeving. Er waren momenten van samen 
huilen maar ook van samen intens lachen. 

We kunnen slechts vermoeden wat zij heeft 
doorgemaakt, vooral toen zij op moederdag bij de 
toediening van het Sacrament van de zieken, 
afscheid van ieder van ons nam. Het lukte haar 
zelfs haar optimisme aan ons over te dragen. 
Haar vroegtijdig sterven sluit niet uit dat zij bij ons 
dankbare herinneringen nalaat. Herinneringen die 
voor iedereen verschillend zullen zijn naar gelang 
hij of zij haar persoonlijk gekend heeft en het 
leven met haar gedeeld heeft. En In de stilte van 
binnen zullen die herinneringen blijven spreken. 
De levensweg van Rietje was geen pad over 
rozen, want zij heeft In haar leven veel tegenslag 
gekend. Maar desondanks bleef zij staande en 
klaagde zij niet. Dankbaar dat we haar als een 
zorgzame en lieve moeder en vriendin in ons 
midden gehad hebben, nemen we afscheid van 
haar, denkend aan de woorden: 

•Mensen bestaan voor mensen en het vertrek van 
de een roept het gemis voor de ander op. 
En huilen is net zo menselijk als de dood 

menselijk is en een consequentie van het leven•. 
Rust Is vrede 

Voor uw blijken van medeleven betoond tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma betuigen wij u onze oprechte 
dank. 
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