


Een liefdevolle herinnering aan 

Riek Vossebeld - ter Huurne 
echtgenote van Johan Vossebeld 

geboren op 4 juli 1925 overleden op 25 juli 2000 

4'.aterdag 29 juli 2000 begraven op het 
R.K. Kerkhof te Beckum. 

Ze werd geboren op 4 juli 1925 in Haaksbergen. 
Zelf vertelde ze over een gelukkige jeugd op 
Boerderij " 't Raa". Ook al speet het haar dat ze na 
de ULO niet de gelegenheid had te gaan studeren. 
Ze nam immers al vroeg de hu1shoud1ng over van 
haar zieke moeder. Op 12 juli 1949 trouwde ze 
met Johan Vossebeld. Vaak sprak ze van "die 
mooie zomerdag zonder een wolkje aan de he
mel" . Sindsdien woonde ze op erve Beernink In 
Beckum, waar ze altijd druk was op en rond de 
boerderij. In die jaren moest ze afscheid nemen 
van 2 broers en 2 zussen die emigreerden. Vooral 
het vertrek van haar zussen greep haar aan. _ 
Ze werkte hard en was erg zorgzaam Haar gezin 
met 7 jongens en 2 meisjes kwam voor alles. 
Ondanks dat ze vond dat het werk nooit af was , 
maakte ze tijd vrij voor plattelandsvrouwen
organisaties, maar ook om b1Jvoorbeeld na haar 
40e nog een zwemdiploma te halen. Ze had een 
hele brede interesse voor alles om haar heen . 

Ze genoot van eenvoudige dingen zoals van thuis 
lekker eten en genoot ook van en met de mensen 
om haar heen. Dat werd vooral duidelijk t1Jdens de 
prettige gesprekken met haar, serieus, r77aar ook 
humoristisch. We herinneren ons haar blijde lach. 
Soms liepen ze lfs de tranen over haar wangen . 
Haar leven werd ook bepaald door dieptepunten . 
Tot haar verdriet had zij geen sterk gestel. 
Bovendien kende zij intens veel zorg en verdriet 
binnen haar gezin . Zo heeft het verlies van haar 
zoon Alfons veel van haar gevergd. Haar ge
zondheid werd verder bepaald door de ziekte van 
Parkinson. Vooral de laatste 10 jaar werd ZIJ 
hierdoor steeds zwaarder getroffen, zowel licha
melijk als geestelijk. De_ laatste 3 Jaarwas haar 
verbl ijf in het verpleeghuis onverm1Jdel1Jk. Zol_ang 
het ging, kwam ze zondags nog thuis . We willen 
hier zonder anderen tekort te doen, speciaal 
Hen'nie noemen die al die tijd met zoveel toe
wijding haar heeft bijgestaan. Wij zijn ook het 
dr. PC Borsthuis dankbaar voor de goede zor
gen Vorig jaar heeft ze met vader hun 50-Jarig 
huwelijksfeest nog kunnen vieren . Dit was de 
kroon op hun sterke band. Ondanks haar ziekte 
heeft ze tot het einde toe kunnen genieten van 
haar gezin en haar kleinkinderen. Haar humor had 
haar nog niet verlaten , het was nog geregeld 
lachen geblazen Haar geloof heeft alt1Jd een 
belangrijke rol gespeeld In haar leven. Ze was 
voor ons een voorbeeld in zorg voor de ander, de 
medemens. Uiteindelijk verliet ze ons vredig op 
25 juli 2000. 

Johan , kinderen 
en kleinkinderen 


