


In dankbare hennnenng aan 

Riet van der Zande-van Benthem 

weduwe van Herman van der Zande 

Ztj werd geboren op 15 februari 1929 te Oldenzaal en over
leed 10 het ziekennuis te Oldenzaal op 10 Juli 1999 na een 
kortstondige ztekte, op de leeftijd van 70 jaar. 
Na de utlvaart in de Plechelmusbasiliei<. ts ztj gecremeerd 10 
het erematenurn te Almelo op 15 juli 1999. 

Voor uw medeleven en belangstelling. zeggen WIJ U harteliJk 
dank 

Rtel genoot zo op haar etgen manier van het leven. Ze was 
hard voor zichzelf. maar o zo meelevend voor een ander. Hteld 
veel van allerlel sporten, zoals tennts en voetbal. Ot! g10g 
haar ntel mts. Ze hteld ztch vast aan wtgezette lijnen. Ze was 
dol op spelletjes, waaronder kaarten en btngo. Vele kaart
poljeS werden gevuld en gevolgd door diverse leuke uitstap
jes. Heel zelfstand tg was ze, maar ook soms zo onzeker; doe 
ik het wel goed voor iedereen? 
Ze hield van in de belangstelling staan, en had graag men
sen om zich heen. Zoals afgelopen maandag toen de lam. 
Muller en Henken Joke haar een bezoekje brachten. 
Ze belde ons nog op en ze_i: wat hebben we toch gelachen. 
Een grote rol speelde Lies tn haar leven, waarmee ze lief en 
leed deelde. Veelltefde vond ze ook tn haar kinderen en klem
kinderen waar ze tntens van genoot. Haar zeventtgste ver
jaardag ltgl nog vers in ons geheugen. Dtl !eest heeft ze met 
a; haar famtlie en vrienden gevterd en was voor haar en ons 
onvergetelijk. Haar mootsle cadeau was de foto van haar zo 
dterbare kletnktnderen. Toch heelt ze op haar tevensweg vele 
tegenslagen gekend. Haar man Herman en zoontre Marcel 
moest ze al heel vroeg mtssen. Met veel steun van de famtlte 
en de afle1d1ng 1n de stgarenwinkel kwam ze deze moethJke 
periode door. Zelf heeft ze diverse ziektes moeten doorstaan, 
maar elke keer krabbelde ze weer uit een dtep dal. Echter 4 
weken geleden werd er weer kanker ontdekt. Opnieuw moest 
ze de slnJd aangaan die ze helaas deze keer verloor. 

Mam, bedankt voor jouw goede zorgen. 
Je stond a1t1jd voor ons klaar. We missen je. 

Hans en Jose 
Damque, Mtrko 

Manen en Jan 
Janneke, Jasper. KarliJn 




