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Dankbaar blijven wij ons herinneren Riekie Gierveld, 

echtgenote van Johan Gierveld. 

Riekie werd geboren op 26 december 1923 in Wierden als 
oudste dochter in een gezin van negen kinderen. Na de 
lagere schooltijd ging ze op 14 jarige leeftijd werken bij een 
confectiebedrijf in Almelo. Daar klom ze op tot 
kantoormedewerkster. In 1951 trouwde ze met Herman 
Philippi, die in 1963 plotseling overleed. In dit huwelijk 
werden twee dochters geboren, Truus en Elly. In 1965 
trouwde ze met Johan Gierveld; een weduwnaar met vier 
kinderen, George, Annemarie, José en Peter. Het gezin 
bestond vanaf dat moment uit acht personen; een grote 
verandering voor iedereen. Dat was wel even wennen . Met 
voortvarendheid heeft ze deze taak op zich genomen. Haar 
parool op alle fronten was altijd: aanpakken en niet zeuren! 
Ma heeft haar hele leven in Wierden aan de Rijssense
straat gewoond; geboren en opgegroeid in "café de Boer" 
en later met haar eigen gezin op de nummers 55 en 3. 
Meer Wierdens kan een mens niet zijn. Ma leefde een druk 
leven. Naast de zorg voor haar gezin heeft ze hard gewerkt 
in de zaak. Ze was werkelijk van alle markten thuis. Waar ze 
werk zag moest dat 'even' weggewerkt worden . Ze was 
onvermoeibaar. De kinderen noemden haar gekscherend 
de witte tornado. In de vrije tijd was ze ook altijd bezig; ze 
breide, ze naaide en ze maakte prachtige poppen. Voor een 
ander was ze gul, maar voor zichzelf eiste ze niet veel. 

Dure sieraden waren haar vreemd . Ze schafte wel vaak en 
veel nep glitters aan. Ze was er namelijk van overtuigd dat 
de mensen nooit zouden denken dat ze nep droeg. Ze gaf 
veel om haar uiterlijk. Tot op hoge leeftijd snelde ze 
hooggehakt door het dorp. 
Ma heeft diverse keren in het ziekenhuis gelegen en vele 
operaties ondergaan . Steeds kwam ze er goed uit tot in 
2003 werd vastgesteld dat ze een vorm van dementie had. 
Langzaam ging ze achteruit. Tot ze haar heup brak. Daarna 
nam de zorg toe. In 2010 werd na een ziekenhuisopname 
de zorg zodanig groot dat er hulp moest worden 
ingeschakeld . Met veel hulp van de kinderen en de 
thuiszorg is ze thuis blijven wonen tot eind 2011. Dat was 
haar uitdrukkelijke wens. Toen het thuis echt niet meer kon 
heeft ze de laatste maanden helaas in het verpleeghuis 
moeten doorbrengen. Ondanks de goede zorg aldaar is ze 
snel van ons heengegaan. Op woensdag 8 februari ontving 
ze de ziekenzalving, waarna ze op 14 februari omringd door 
ons allen is overleden . 
We zijn dankbaar dat we ons leven met haar hebben 
mogen delen . 

Voor uw blijken van medeleven zeggen we u hartelijk dank. 
Johan Gierveld 
Kinderen en kleinkinderen 


