


Dankbaar wi llen wij blijven gedenken 

Riek Oude Wesselink - Ganzeboom 

Zij werd geboren in Azelo op 31 mei 1931 en 
is, voorzien van het Sacrament van de Zieken, 
overleden te Delden op 14 april 2006. 
Op 20 april vond de uitvaart plaats vanuit de 
H. Blasiuskerk waarna wij haar te ruste hebben 
gelegd op het Parochiële kerkhof aldaar. 

Vol goede moed ging ze naar het ziekenhuis 
voor de zware operatie. Ze had veel vertrouwen 
in de goede afloop. Ze hoopte een nieuwe 
start te kunnen maken. Helaas heeft het 
niet zo mogen zijn. De laatste week werd 
zij opnieuw ziek en op Goede Vrijdag is zij 
's middags rustig ingeslapen. 

Voor al uw medeleven tijdens haar ziekte en na 
haar overlijden willen wij u hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 

Delden, 20 april 2006. 

Zij werd geboren in Azelo als oudste dochter 
uit een gezin van vijf kinderen. Na haar trouwen 
ging ze samen met pa wonen in Delden aan de 
Molenstraat 12. Toen ze een eigen assurantie
kantoor begonnen zijn ze verhuisd naar Molen
straat 16. Het waren mooie jaren samen. Ze was 
trots op haar beide kinderen en hun gezinnen. 

Voor pa was zij niet alleen een grote steun, maar 
ook kon ze hem op een rustige manier adviseren. 
Jarenlang heeft zij voor de administratie gezorgd. 
In de avonduren had zij tijd om kleding te maken 
voor haar kinderen. Als pa 's avonds laat thuis 
kwam zorgde ma voor een hapje en een drankje. 
Dat waren voor hen beiden gezellige uurtjes. 
Heel gelukkig was ze met haar kleinkinderen. Zij 
blijven haar herinneren als een lieve en zorgzame 
oma. 

Toen pa in juni 2003 ziek werd heeft zij hem tot 
het laatst toe verzorgd en bij gestaan. Het heeft 
haar veel energie en kracht gekost. Trots zijn wij 
op de voortreffelijke wijze waarop zij dat gedaan 
heeft. Wij zijn blij dat wij er tijdens haar ziekte 
ook steeds voor haar hebben kunnen zijn. En zijn 
heel dankbaar dat zij voor ons zo'n lieve, zorg
zame moeder en oma is geweest. 

Moge zij rusten in vrede 


