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In ons hart leeft voort 

Riek Voorhuis-Welhuis 
Ma werd geboren op 9 maart 1929 te Volthe. Samen met 
Ant001, Jan (jong overleden) en Hennie groeide ze op in 
dit boerengezin. In de oorlog kwam Riet hierbij. Een 
oorlogskind uit Utrecht om aan te sterken op de boerderij . 
Hieraan had je levenslang een maalje. Na school leerde 
ma kleding maken. Graag wou ze daarin verder leren, 
maar een examen maken in Zwolle vonden opa en oma te 
ver. Samen met oma melkte ze 's ochtends de koeien en 
fietste daarna naar de stad om bij gezinnen in de 
huishouding te helpen. Hier zag je dat alles niet zo hoefde 
als thuis en dit maakte je vrijer en zelfstandiger. Pas laat 
kwam je pa tegen Jullie huwelijk op 23 augustus 1962 
betekende voor jullie beide een verhuizing van het platte 
land naar de stad. lang moest mijn moeder wachten, maar 
in 1968 werd ik geboren. Mijn moeder was altijd 'zunig op 
haar kuk'n', want ze had er maar 1. Mijn moeder deed het 
huishouden en naaide veel kleding. Eerst was het tuffel 
gadder'n in Albergen en later een eigen volkstuintje 
dichterbij . Aan mijn vaders kant waren wij de enigste met 
een autootje. Dus we tuften altijd alle familie langs. 
Jarenlang was er Camping de Molenhof. Wie was daar 
niet te gast op ons vaste pleinije? Toen ik uit huis was 
werden het reisjes met de bus naar Duitsland of 
Luxemburg. En natuurlijk de vele bezoekjes aan België 
om Riet te bezoeken. Ook was er jullie wereldreis naar 
Lourdes met het vliegtuig. Voor jullie een droomreis. 

Blij was je met de komst van Karin. Nu had je 2 dochters en 
daar was je trots op! 
Plotseling overleed pa en dat was een groot verlies. Je 
verhuisde naar de Walgaarden en je woonde er graag. 
Je maakte daar een nieuwe start en je kreeg zelfs nieuwe 
vriendinnen. Ma had een luisterend oor voor iedereen 
en ze stond niet zo snel ergens van te kijken, en ze voelde 
altijd als er iets aan scheelde. Ma hield van rust en ging 
het liefst haar eigen gang. 
Ook hield ze veel van de natuur. Maar langzaam werd het 
minder. Toen overleed plotseling in november 2006 jouw 
kleine broertje Hennie. Die klap kwam hard aan, jullie 
waren altijd twee handen op één buik. Het werd steeds 
meer inleveren en dat viel je zwaar. Toen stond je voor de 
keuze van een operatie aan je hart. Je gokte op een betere 
gezondheid of een sterven dat je niet zou merken. Vol 
vertrouwen vertrok je naar het ziekenhuis. Helaas werd 
het het laatste. Wij waren bij haar. Ze is zondag rustig 
ingeslapen. Jouw droom kwam uit. 

Wij bedanken iedereen voor de steun tijdens haar 
kortstondig ziekbed en het getoonde medeleven. 

Sil en Karin 
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