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Dankbaar gedenken we: 

Hendrika Gerhardiena Johanna 
Oude Middendorp 

Ze werd geboren te Almelo op 15 april 1911. Bijna heel 
haar leven woonde ze in Wierden. Op 23 september 
1998 is ze in het Twenteborgziekenhuis te Almelo over
lèèlen. Als teken van,v_erbondenheid met Christus en Zijn 
kerk had ze daarvoor het sacrament der zieken ont
vangen. We hebben op de 28e afscheid van haar ge
nomen in de St. Jan de Doper te Wierden en haar te ruste 
gelegd bij haar overleden zus op het kerkhof aan de 
V riezenveenseweg. 

"Waar heb ik dit aan verdiend?" Deze vraag stelde Riek 
zich wel eens toen ze vijf maanden in het ziekenhuis 
vertoefde en steeds meer uitteerde. Ze was toch altijd zo 
zorgzaam geweest. Eerst had ze haar ouders tot hun dood 
verzorgd. Daarna was ze dienstbaar geweest aan haar 
zussen Truus en Riet. Vooral deze laatste taak was haar 
heel zwaar gevallen omdat Riet geestelijk aftakelde en 
Riek zelf ook allerlei kwalen kreeg. Maar ze voelde zich 
voor haar zus verantwoordelijk totdat het niet meer ging. 
Gelukkig bleef ze zelf tot het einde toe helder van geest 
en ofschoon ze niet meer beter kon worden, behield ze 
toch haar levenskracht. Graag liet ze zich in een rolstoel 
door haar dierbaren door het ziekenhuis rijden of bij 

goed weer naar buiten. Heel dankbaar was ze voor de 
goede zorgen van de families van den Bos en Kremer , die 
haar trouw bezochten en hielpen. Ook haar vroegere 
buren en kennissen lieten het niet ah.veten. 
We kenden haar als een lieve en rustige vrouw met een 

goed en nuchter verstand: iemand die altijd belang
stelling had voor wat er in de wereld en in de kerk 
gebeurde. Ze was ook een gewaardeerd bestuurslied 
geweest van het Wit-Gele Kruis, het Rode Kruis en de 
Gezinszorg. 
Riek heeft op haar manier van het leven genoten: van 
vakanties met haar zussen - van de krentebloesems en de 
bloeiende rhododendrons in het voorjaar. Ze hield van 
mooi: van een kledingstuk dat goed stond en van een 
versiering in haar huis. 
Haar eenvoud en haar liefdevolle overgave zal ons bij 
blijven evenals haar grote geloof. Ze was ervan overtuigd 
dat ze haar dierbaren zou terugzien. In dit geloof heeft ze 
haar taak volbracht en is tijdens haar ziekte dapper verder 
gegaan. Moge God haar voor alles belonen en haar een 
thuis geven voorgoed. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte was Riek u dankbaar. 

Het deed ons goed dat u er was bij haar aficheid. 

Families: A.J.van den Bos-H.F.M.Veldhof 
C.P.F.Kremer-B.G.Oude Hesselink. 

28 september 1998. 
Corr.adres: Oude Almeloseweg 16, 
7642 GK Wierden. 


