


Dankbare herinnefH'lg aan 

Riet Rutgers-Gelevert 
echtgenote van Gerrit Rutgers 

Riet werd geboren op 6 november 1941 te Hengelo. Na 
een dapper gedragen ziekte is zî1 op 6 mei 2001 gestor
ven 1n ihet SMT in Hengelo. We hebben afscheid geno
men van Riet op 11 met tijdens een dienst in de Onze 
Lieve Vrouwekerk 1n Hengelo, waarna ze 1s begraven op 
de begraafplaats aan de Deurningerstraat aldaar. 

Het meest kenmerkende aan Riet was haar opgewekt
heid. Door haar pos1t1eve instelling en hartelijkheid was 
ze geliefd bij velen. Ze stond a!t1jd voor iedereen klaar 
Afgunst of jaloezie waren haar vreemd. Ze gunde ieder
een het beste. 
Als enig meisje tussen vier broers vervulde ze een spe
ciale rol in de familie Gelevert Ze had een sterke band 
met haar ouders, ook toen ze uit huis ging en haar eigen 
gezin stichtte. Zo gingen opa en oma vaak mee op va
kantie. Riet vond het f11n om mensen om zich heen te 
hebben en familieleden kwamen vaak bi1een aan de 
Flem1ngstraat 8. 
Voor Gerrit en de kinderen had ze alles over. Niets was 
haar te veel en alles kon. Ze was een zorgzame, lieve 
vrouw en moeder die zichzelf wegcijferde voor haar 
gezin. 
Riet was een sterke en sportieve vrouw. Tennis vormde 
een rode draad in haar leven. Samen met Gerrit was ze 
actief binnen TC Tion, zowel op als bwten de baan. 
Ze hield ook veel van de natuur. Wandelen en fietsen met 

familie en vrienden deed ze graag. In de bergen. door de 
bossen en op de hei, Riet genoot met volle teugen. En 
menig vrij uurtje bracht ze door in haar tuin, tussen de 
planten. 
Ze had 38 1aren gewerkt bij het Laboratorium voor 
Pathologie in Enschede en 1n november 2001 zou ze 
daarmee stoppen. Riet keek al uit naar nog meer vrije tijd 
en maakte veel mooie toekomstplannen. Daartoe be
hoorden uitstapjes maken met familie en vrienden, foto
graferen en als vrijwilligster werken. 
Maar in januari 2001 werd bekend dat ze kanker had, 
waarop slecht nieuws zich keer op keer aandiende. En 
ondanks haar geweldige levenslust accepteerde ze uit
e1ndeli1k haar lot. Haar laatste levensweken waren door 
haar ziekte een ware beproeving, maar klagen deed ze 
niet. Zelfs 1n die voor haar zo moeilijke tijd was zij nog 
geïnteresseerd in een ander en behield ze haar gevoel 
voor humor. Ze bleef sterk tot het eind, maar heeft de 
ongelijke strijd verloren. In onze harten zal ze echter 
voortleven. 

Lieve Riet en mama, bedankt voor alles wat je ons hebt 
gegeven. 

Omdat er liefde is 
bestaat er geen voorbij 

in alle eeuwigheid 
ben jij 

Wij danken u oprecht voor uw medeleven en belangstel
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van Riet. 

Gerrit, Annemiek & Erwin, Marjolein 


