
• 

Wij danken u voor uw steun en aanwezigheid. 

Gérard en lnna 
Rachel 
Lisa 
Maud 

Ankie 



• Wij denken in liefde aan 

Riet Gerrits 

Geboren te Beuningen op 30 augustus 1930 
In het huwelijk getreden met Nico van Weerkom 
op 27 augustus 1960, waarna in hun gezin Gérard 
en Ankie mochten opgroeien. Irma werd liefdevol 
opgenomen in het gezin van Weerkom en Riet 
werd een trotse oma van 3 kleindochters. 
Riet is overleden op 16 augustus 2008 in de 
armen van degenen, die zij liefhad. 

Op je geboorteplaats Beuningen was je erg trots. 
Van jongs af aan meehelpen in het bedrijf van opa 
en oma. Meehelpen meel bezorgen bij de boeren. 
Een zwaar werk vond je het. Later ging je naar het 
naaiatelier in Nijmegen. Hier had je altijd hele ver
halen over te vertellen en grappige anekdotes. Je 
was altijd erg precies in je werk en genoot hiervan 
met volle teugen. 
Op de kermis in Beuningen liep je pa tegen het lijf 
en bent met hem in het huwelijksbootje gestapt. 
Zo kwam je dus van het meel en de kleding in de 
juwelen en horloges terecht. Een hele omschake
ling maar je bent met verve geslaagd. Je bent 
altijd de stille kracht achter pa geweest. Van 
s'morgens vroeg tot laat in de avond was je aan 
het werk. Was het niet in de winkel, dan was het 
in het huishouden. Op de Kattenburg was het met 

de buurtjes een en al gezelligheid. Vaak een bor
reltje met hen tot in de late avond. Deze gezellig
heid heb je op de Hogestraat erg gemist. 
Gastvrijheid stond bij jou ook hoog in het vaandel. 
De deur stond altijd voor iedereen open. Je had 
graag mensen om je heen. 
Trots was je ook op Gérard en Ankie, al liet je dat 
nooit met zoveel woorden blijken. Ook Irma heb je 
liefdevol in het gezin opgenomen. Trots was je 
vooral op je kleindochters Rachel, Lisa en Maud. 
Naast het drukke werk en gezinsleven, had je ook 
nog tijd om hobby's uit te oefenen. Kleding maken 
is altijd je grote passie gebleven, maar je ging ook 
graag bowlen en zingen bij het Cantorij koor. Je 
hebt bij dit koor precies 25 jaar gezongen en bent 
op je ziekbed nog met dit jubileum gehuldigd. Op 
latere leeftijd ben je zelfs gaan schilderen op de 
Kasteelhof. Je was hier ongelofelijk trots op. 
Na het overlijden van papa, hadden wij niet 
gedacht dat ma nog zo van het leven kon genie
ten. Eerst verhuizen naar de Kasteelhof, naar de 
woning die voor pa en ma was bestemd. Helaas 
kon je niet lang van deze ruimte genieten en 
moest je naar een kleinere kamer. Met jouw 
humor wel eens "varkenschuurke" genoemd. 
Maar je hield je kranig staande met een sigaretje 
en een borrel. Van alle medewerksters van de 
Kasteelhof kregen we veel waarderende woorden 
over jou te horen. 

Ma bedankt voor alles, in ons hart leef je voort. 


