
Ter herinnering aan 

Riek Moleman 
echtgenote van 
Jan Droste 

:Zij werd op 26 febmari I 928 i11 
([)e1mti1tgen geborei1. na getroost e11 gesterkt 
te ~ju door lret H. Sacrame11t der :Zieken 

overleed 2ij tlmis op / Ó mei 200 I . na een 
9e20119en ilitvaart111is op 2 I mei d.o.v. i11 de 

'Basiliek van de H. Pa11crati11s te 
T11bberge11 1tebbe11 wij haar begeleid 1iaar 

liet cre111atori11111 "Twe11te' te .fllmelo. 

Zij werd als derde kind geboren in een gezin, dat zou 
uitgroeien tot totaal acht kinderen . Riek heeft zoveel 
mogelijk thuis geholpen. Met name toen haar moeder ziek 
werd nam zij de zorg voor het gezin van moeder over. Ze 
trouwde op 24 januari 1959 in Deurningen met Jan Droste. 
In goede harmonie hadden beiden zo hun eigen taak. Jan 
ging elke dag al vroeg naar het nabij gelegen slachthuis en 
Riek was druk in en om het woonhuis. Zij was altijd erg 
opgeruimd en gastvrij, ze hield enorm van kinderen. Ze 
had er verdriet om dat ze zelf geen kinderen had gekregen. 
De kinderen van school kenden de weg naar 'tante Riek' 

heel goed, ze had altijd snoepjes en veel aandacht voor hen. 
Riek heeft met veel liefde gedurende lange tijd haar 
ongeneeslijk zieke zus Truus verzorgd. Ze hield van aanloop 
en was steeds vol belangstelling naar familieleden en in het 
bijzonder naar hun kinderen . En als je bij haar op bezoek 
kwam, dan kwam je zeker niet weg zonder iets te eten, al was 
het maar een beschuitje met kaas. Het mag wonderlijk heten 
dat ze altijd zo opgeruimd was en eigenlijk niet klaagde, 
hoewel ze daar alle reden toe had. Haar gezondheid ging 
langzaam achteruit, in feite heeft Lij bij elkaar vele maanden 
in het ziekenhuis gelegen. Riek was blij met alle aandacht die 
je haar gaf, ze deed erg haar best om mensen zoveel mogelijk 
met elkaar in contact te brengen: 'ruzie is jammer van de 
tied', zei ze vaak. Enkele weken geleden lag zij ernstig ziek 
in het ziekenhuis en verlangde ernaar de Ziekenzalving te 
ontvangen. De nacht na de zalving heeft zij Maria gezien in 
een schitterende kleur blauw. De avond voor haar dood heeft 
de pastoor bij haar tot Maria gebeden. Dat Riek op 
voorspraak van Onze Lieve Vrouw bevrijd mag zijn van alle 
benauwdheid en vanuit haar grote geloofsvertrouwen mag 
voortleven in de hemel. 

Ik ben bijzonder dankbaar voor alle mensen die Riek tijdens 
haar ziekte niet vergeten zijn. Ook voor uw blijken van 
belangstelling na het heengaan van mijn lieve vrouw zeg ik 
u eveneens oprecht dank. 
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