
Met liefde en dankbaarheid blijven 
wij denken aan 

Riet Leusenkamp 

echtgenote van Chris Olde Weghuis 

Riet werd geboren op 19 september 1942 te 
Losser Gesterkt door het Sacrament der 
Zieken is zij op 24 juli 1994 in het Oldenzaalse 
ziekenhuis overleden. 
Na de Eucharistieviering in de Emmauspa
roch1e hebben we Riet te rusten gelegd op 
de begraafplaats aan de Hengelosestraat te 
Oldenzaal op 28 juli 1994. 

Heel plotseling is mijn vrouw, onze moeder, 
van ons heengegaan. Een jaar geleden werd 
zij door een ernstige ziekte getroffen. Vol 
goede moed en hoop is zij de ongelijke stri1d 
aangegaan. Na een half jaar zag het er naar 
uit, dat zij het zou gaan winnen. Helaas 
mocht het niet zo zijn. Haar leven bestond 
uit 3 hoofdzaken: werk, zorg voor anderen 
en hobbies. Riet was een levenslustige 
vrouw. Ze had veel plezier en voldoening in 
haar werk als kapster. Een hechte familie
band vond ze fijn. De zorg voor "haar jongs" 
stond op de eerste plaats. 

Verder heeft ze een vijftiental jaren van haar 
leven opgeofferd aan de zorg voor eerst 
'oom Hennek" en later voor "oma Leusen
kamp'. 's Zomers was het vakantiehuisje in 
Ootmarsum het trefpunt van de familie. Als 
de familie ging wandelen of volleyballen, 
bleef zij met oma in het zomerhuisje om bij 
terugkomst de koffie klaar te hebben. 
Naast haar werk en zorg vond ze steeds 
maar weer tijd voor haar hobbies. Ze was 
gek op kaarten. kegelen, puzzelen en vooral 
bloemen. Hiervoor volgde ze met veel ple
zier een bloemschikcursus. Haar vaste uit
stapje was de laatste tijd het koffiedrinken 
op zaterdagmorgen bij 'Kiek in" met haar 
vriendin. 

Van haar nemen wij vandaag met intens 
verdriet in ons hart afscheid. We zullen haar 
verschrikkelijk missen, maar zijn dankbaar 
voor haar liefde en leven. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn vrouw en onze 
moeder danken wij U oprecht en hartelijk. 

Chris Olde Weg huis 
Sander en Esther 
Rolf 


