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Het leven van Riet was gebaseerd op drie met elkaar 
verbonden pijlers: haar gezin, de jeugd en de ouderen. 
Op jonge leeftijd was zij al een zorgzame spil in haar 
ouderlijk gezin na het overlijden van haar vader. Dit werd 
voortgezet met de verzorging van haar schoonmoeder en 
later haar moeder. Mede hierdoor was zij begaan met 
de oudere medemens. Uit ervaring wist zij hoe belangrijk 
dit is voor hen, een luisterend oor, even de haren doen 
of even schoonmaken. De zorg voor anderen was haar 
lust en leven. 
Uit het huwelijk met Gerard werden Marco en Judith 
geboren. Niet meer dan vanzelfsprekend zat zij in de 
oudercommissie van t Zonnekuukske. De betrokkenheid 
bij de jeugd bleek uit de gedrevenheid als bestuurslid 
voor de jeugdleden van de tennisclub Zuid Berghuizen. 
Haar gezelligheid kende geen grenzen, of het nu feest
dagen waren of een samenzijn met familie of vrienden. 
Tevreden keek ze terug op de mijlpalen in haar huwelijk, 
de bronzen en zilveren huwelijksviering. 

De gezondheid van Gerard hield haar enorm bezig, 
bezorgd over zichzelf was iets wat ze niet kende. Als 
hij 's avonds na het uitlaten van de honden nog beneden 
bleef zitten, kwam ze uit bed onder het mom van, wordt 
het niet eens tijd dat je naar bed gaat. 
Voor haar inwonende zwager was ze, zoals hij het zelf 
onder woorden bracht, een tweede moeder. 
Veel plezier beleefde ze aan haar hobby's volleybal, 
tennis en samen met haar gezin op vakantie, het liefst 
Zuid Duitsland of Oostenrijk. Evenals haar Siamese 
katten, Radja, later Arosso en Shaka en de honden. 
Riet, een levensgenieter pur sang, maar dan wel 
zonder franje. Zo ook in haar geloof, op de achtergrond 
nadrukkelijk aanwezig. 
Riet, het middelpunt van ons gezin en heel veel andere 
mensen. Je had nog zoveel goede plannetjes en ideeën 
te realiseren, wij zullen daar verder aan gaan werken. 

Lieve Riet, heel hartelijk bedankt voor alle goede zorgen 
en plezierige momenten die we samen hebben beleefd. 

Gerard, Marco, Judith en Johan 

Wij danken u allen hartelijk voor de zeer vele blijken van 
medeleven bij het overlijden van Riet. 


