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Een dankbare herinnering aan 

Riek op de Weegh - Helthuis 

Ze werd geboren op 3 januari 1920 in Deurningen. Ze overleed op 
28 maart 2003 in Losser. Op 2 apri l hebben wc afächeid van haar geno
men tijdens een uitvaartdienst in de kerk van de H. Maria Geboorte in 
Losser, waarna we haar hebben begeleid naar het crematorium in Usselo 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, oma 
en overgrootmoeder betuigen wij u onze oprechte dank. 

De familie. 

Haar levenspad is niet altijd over rozen gegaan. Op ! !-jarige leeftijd 
verloor 'lC haar vader en groeide 'lC als jongste kind op in een omgeving 
waar slechts een karig bestaan werd verkregen met hard ''erken op de 
boerderij. Ook haar oudste broer Johan, van \\ie ze zielsveel hield. moest 
ze reeds op Jonge leeftijd missen. In haar verdere leven is zijn naam nog 
vaak gevallen. In 1939 trouwde ze met Joop op de Weegh. Vanaf dat 
moment >tond de zorg voor haar gezin met daarin ook opgenomen haar 
moeder, voorop. Haar moeder overleed in 1940. Samen met haar man 
zorgde ze ervoor dat haar 3 kinderen kunnen terug kijken op een fijne 
jeugd, een jeugd die de grondslag vormde voor een evenwichtig bestaan 
als volwassene. Voor haar ging daarmee haar grootste wens in vervulling: 
ze had de kinderen "op de plek". Van haar 6 kleinkinderen heeft ze 
volop genoten Een bezoek aan oma had altijd iets van thuiskomen. 
Voor hen Lal oma altijd oma blijven, een vrouw die liefde en rust uit
straalde en er altijd voor hen was. Ook toen die kleinkinderen zelf 
volwassenen werden, bleef ze voor hen die prominente plaats houden. 
Het verlies in 199 1 van haar Joop, waarmee ze meer dan 50 jaar ge
lrouwd was, heeft 1c nooit helemaal kunnen verwerken, haar houvast 
\I as weg De laatste jaren van haar leven ging haar geestelijke gesteldheid 
stukje bij beetje achteruit. Toch kon Le nog steeds zichtbaar genieten 
van een bezoekje van een van haar kinderen of kleinkinderen. Ze heeft 
ook nog de geboorte van een tweetal achterkleinkinderen mogen mee
maken. 

Op vrijdag 28 maart is ze in alle rust in de armen van haar dochter 
Annemieke ingeslapen. Als kinderen en kleinkinderen zullen we met 
dankbaarheid en liefde aan haar terugdenken. 


