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Dien Riesthuis - Veldscholte 
Hij werd geboren op 16 oktober 1914 te 
Oldenzaal. Gesterkt door de H. Sacramenten der 
Zieken, overleed hij thuis, in zijn eigen ver
trouwde omgeving op 17 maart 2000. 
Na de uitvaartdienst in de H. Antoniuskerk te 
Oldenzaal, hebben wij hem op 21 maart begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Vader had zijn hele leven een grote hobby aan de 
duivensport. Ook had hij een voorliefde voor 
alles wat met de natuur te maken had. Werken in 
de groententuin was zijn lust en zijn leven en hij 
vond het fijn van de opbrengst te delen. 
Intens kon hij genieten in het voorjaar, wanneer 
de jonge lammeren bij Siemerink werden gebo 
ren. 
Het sociale contact met de mensen kon hij niet 
missen, al vielen de laatste jaren veel van zijn 
vrienden weg. 
Vader was humoristisch ingesteld. Overal waar hij 
kwam was hij de grappenmaker. 
Over sport op TV wist hij altijd alles te vertellen, 
of het nu voetbal, schaatsen of tennissen was. 

Hij heeft een arbeidzaam leven achter de rug, 
waar hij meer dan 50 jaar bij H.P. Gelderman in 
de textielindustrie heeft gewerkt, waar hij ontzet
tend trots op was. 
De kwaliteit van zijn leven ging achteruit bij het 
ontstaan van slecht zien en horen. Ook de achter
uitgang van de gedachtenwereld van moeder, 
kostte hem de nodige zorg. Door zijn optimisme 
bleef hij zich altijd vol overgave en liefde inzetten 
voor haar. 
Toen hij begin november 1999 hoorde dat hij 
ongeneesl ijk ziek was, knokte hij er voor om hun 
50-jarig huwelijk op 21 januari 2000 in beschei
den kring te vieren. Ook de 80-ste verjaardag van 
moeder op 13 maart j.I was zo'n mijlpaal voor 
hem. 
Voor ons als kinderen en kleinkinderen, was hij 
altijd een bezorgde vader en lieve opa. 
Aan het leven van deze doorzetter, die nooit 
klaagde en zeker geen medelijden wilde is nu een 
einde gekomen. 
Voor zijn leven zijn we elkaar en God dankbaar. 
We blijven hem gedenken in onze verhalen en 
goede herinneringen. 

Wij zeggen u dank voor uw medeleven, na het 
overlijden en bij het afscheid nemen van mijn 
lieve man, onze vader en opa. 

B.J. Riesthuis - Veldscholte 
Kinderen en kleinkinderen. 


