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Riet van Lange - Oude Elberink 
* 1933 t 2017 

Mama is geboren in 1933 in Oldenzaal aan 
de Wilhelminastraat en groeide op als oudste 
in een gezin met 5 kinderen. Tijdens de 
oorlogsjaren zat ze op de meisjesschool, ging 
vervolgens naar de ULO en daarna de lerares 
opleiding Naaldvakken, want zoals haar vader 
Johan (van herder uut Langven) zei: "Leert wai 
leren könnt, het loap oe nooit noa". Een aanta l 
jaren heeft ze als lerares Naaldvakken voor de 
klas gestaan. Door het vroegtijdig overlijden 
van haar moeder en ook haar 2e moeder 
"Mem" kreeg zij op jonge leeftijd de zorg en 
verantwoordelijkheid voor haar broers en zus. 
Plichtsgetrouw als ze is heeft ze deze zware en 
verantwoordelijke taak op zich genomen. Dit 
heeft haar verdere leven gevormd . 

Op 24-jarige leeftijd ontmoette ze Papa tijdens 
een programma-dag van "Scouting en Jong 
Nederland". In 1959 trouwden ze en kregen 

4 kinderen en 7 kleinkinderen. Ze hebben hun 
hele leven gewoond aan de Hopmanstraat 3 in 
Denekamp. Daar was ze de spil in het gezin en 
grote steun en toeverlaat voor Henny. Ze heeft 
hier een ge lukkig en voorspoedig gezinsleven 
gehad en keek hier altijd met heel veel plezier 
op terug. 

Na het overlijden van Henny in 2003 
veranderde er veel voor haar. Doordat ze 
alleen kwam te staan, gaf haar dat ook meer 
mogelijkheden om eigen keuzes te maken. 
Ze heeft haar sociale leven actief opgepakt. 
Zo ging ze veel op pad en heeft ze de afgelopen 
jaren vele reizen gemaakt naar het buitenland, 
o.a. Lourdes en andere bedevaartsoorten. 
Binnen Nederland ging ze vaak per auto 
of trein op bezoek naar haar kinderen en 
kleinkinderen, bij voorkeur combinerend met 
een bezoek aan musea of tentoonstelling. 
Heel graag zat ze ook op haar elektrische fiets 
en genoot ze van de vrijheid en de natuur om 
haar heen. 

... 
De rode draad in haar leven was haar diepe en 
onverwoestbare geloof in God. Veel van haar 
reizen stonden in het teken van haar geloof. 
Ze was iemand met een missie en had daarin 
ook zeker een goedbedoeld sturend karakter, 
haar geloof en levensnormen droeg ze dan 
ook actief uit naar haar naasten en kennissen. 
Mama heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, 
vooral haar periode bij het Hospice Leendert 
Vriel willen wij hier benoemen. Soms overdag 
maar vooral vaak s'nachts was ze met een 
luisterend oor en een woord van troost voor 
velen een enorme steun en toeverlaat . 

Afgelopen vrijdag 7 juli is ze fietsend door 
haar geliefde Denekamp getroffen door een 
hersenbloeding en van haar fiets gevallen. 
De combinatie van de bloeding en val is haar 
fataal geworden. In bijzijn van haar kinderen, 
waarvan er 1 op afstand was, is ze vredig 
ingeslapen. 

Kinderen en kleinkinderen 
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