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Ter herinnering aan 

HENDRIKA EUPHEMIA MARIA NADORP 
Zij werd geboren te Ootmarsum op 5 juni 1926. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, overleed zij 
te Enschede op 9 december 1992. 
Na de Eucharist:eviering in de St. Lambe11uskerk te 
Hengelo 0/. hebben wij haar te ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof te Ootmarsum, 14 december d.o.v. 

Het leven van Riet werd gekenmerkt door het bezitten 
van een heel eigen wil en een aantal sterke innerlijke 
overtuigingen die zij uitdroeg naar buiten. 
In haar jonge jaren was zij een toegewijd onderwijzeres, 
die met grote verantwoordelijkheid menselijke en vooral 
godsd1ensbge waarden aan haar pupillen w st over te 
brengen. Begaafd met muzikale aanleg lrachtte ze de 
kinderen de liefde voor de edele kunst van het zingen bij 
te brengen. Deze paedagogische taak heelt ze 25 jaar 
lang trouw vervuld. 
Na haar periode in het onderwijs werd haar leven steeds 
meer getrokken in de richting van het louter spirituele, 
waarbij haar speciale devotie tot Maria een zeer grote rol 
speelde. Zij wijdde haar leven voortaan aan Maria en 
trachtte haar ook de bevoorrechte plaats te geven die 
haar toekomt als Moeder van God. Daarbij bewandelde 
zij de Kleine Weg van de H. Theresia van Lisieux als een 

vorm van spiritualiteit die biJ haar persoon paste. Ze heelt 
hierover zelfs een boekje uitgegeven. Oh alles was de 
grote lichtzijde van haar leven. Daar leefde ze voor en 
het gaf haar dagelijks nieuwe inspiratie en energie. 
T11dens haar laatste jaren openbaarde zich ook een 
schaduwzijde in haar leven. In haar innerlijk geestelijk 
leven kreeg zij te kampen met het kwaad in de wereld. 
Zelf had ze sterk het gevoel dat de negatieve kanten van 
het moderne kwaad door haar heen gingen. Ze vocht er 
tegen, maar het werd een kruis dat zij ten einde toe heeft 
moeten dragen. Maar de llchtzijde in haar bleef het alt11d 
winnen. Haar geloof 1n de zuiverheid van de hemelse 
wereld bleef onaantastbaar. 
Op de dag van haar overlijden heeft ze nog de opdracht 
gegeven om roosjes voor Maria te halen. In de nacht van 
het hoogfeest van Maria Onbevl. Ontvangenis (8 dec.) is 
zij overleden. Dit samenvallen mogen we zien als een 
geschenk van Maria, die haar trouwe dienares noo;t in de 
steek heelt gelaten. 
Met onze hemelse Moeder en c!e H. Theresia is zij de 
Heer tegemoet gegaan. Moge Riet voor eeuwig leven in 
het Licht van Gods oneindige Liefde en voor altijd zi1n lof 
bl11ven zingen. 

Zij rosu in vrttfe. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze 
zuster, schoonzuster en tante danken wij u hartelijk. 

Famifie Wientjes-Nadorp 


