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Dankbaar gedenken we 

MARIA JOHANNA GEERTRUIDA 
OUDE MIDDENDORP 

Ze werd geboren in Wierden op 19 juli 1916. Daar ook 
bleef ze samen met haar zussen Truus en Riek wonen 
totdat ze een jaar geleden verhuisde naar 'c Meulenbelt, 
waar ze liefdevol werd verpleegd. Op Pinksreren 31 mei 
1998 is ze daar overleden. Kort daarvoor had ze als reken 
van verbondenheid met Christus en Zijn Kerk het 
sacramenc der zieken ontvangen. We hebben haar op 4 juni 
te rusten gelegd op het kerkhof aan de Vriezenveenseweg. 

Heel vredig is Riet gestorven en misschien moeren we 
zeggen: her is goed. Ze was immers zo breekbaar. Ze had 
vroeger een verpleegstersopleiding gevolgd in Hengelo -
had daar als wijkverpleegster gewerkt en werd later leidster 
van her kraamcentrum in Almelo. Maar al op 52 jarige 
leefrijd moest ze hiermee vanwege haar slechte gezondheid 
ophouden. Toen Truus 22 jaar geleden stierf gingen Riet 
en Riek moedig verder. Maar Riet werd steeds meer 
vergeecachdg en hulpbehoevend. Daarom verhuisden ze 
naar 't Wedervoorc totdat Riet zoveel zorg nodig had, dat 
ze werd opgenomen in 't Meulenbelc. 
In haar gezonde jaren was Riet altijd actief-regelde graag 

\ 

) 

van allerlei zaken - hield van mensen om zich heen, vooral 
van kinderen. Daarom ook is ze vele jaren leidster geweest 
van de katholieke meisjesvereniging. 
We kenden haar als .een vrouw die heel dankbaar kon zijn 
voor elk bezoekje, elk teken van meeleven. Dan glansden 
haar ogen. Ze kon ook genieten van een vrolijke 
opmerking. De parochie was haar dierbaar en ze vond her 
erg dar ze nier meer naar de kerk kon. De laatste jaren 
waren zeker niet gemakkelijk voor haar, maar haar grote 
geloof en de steun van haar zus gaven haar kracht om 
verder te gaan. Heel dankbaar was ze ook voor de 
vriendschap en toewijding van families met wie ze een 
hechre band had en die haar ror her einde roe bezochren en 
steunden. 
Dierbare Riet je was alcijd zo moedig en had altijd een 
anrv.roord klaar. De laatste tijd begon je steeds meer re 
tobben. Bedankt voor je vriendschap en meeleven. Moge 
God je voor alles belonen en je een thuis geven voor altijd. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en bij het afscheid van 
m&'n dierbare zus, onze tante en vriendin zijn we u heel 
dankbaar. 

4 juni 1998. 

Mevr. R. Oude Middendorp, 
familieleden en dierbaren. 

't Wedervaart 48, 7641 VB Wierden. 


