
Ve Vrede 
van de natuur 
bewaart mijn laatste wens: 
wees begrijpend 
voor elkaar. 



t In liefde willen we blijven denken aan 

Ria Leussink - Nijhuis 

Ria werd op 19 juli 1953 geboren in De Lutte. Na een lang
durig ziekbed is ze in het bijzijn van haar gezin op 30 mei 
2001 te Oldenzaal overleden. We hadden haar voor het laatst 

, .in ons midden tijdens een Eucharistieviering ten afscheid in 
de Drieëenheidskerk op 5 juni, waarna we haar hebben be
geleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof. 

Met veel verdriet om haar te vroege sterven moeten we nu 
afscheid nemen van een lieve vrouw en moeder. 
Ria was iemand aan wie de zorgen van het leven niet be
spaard zijn gebleven. Ze kon soms onder het leven gebukt 
gaan, maar op andere momenten was ze ook opgetogen 
om wat het leven aan kansen bood. Haar levensweg was 
een reis over bergen en door dalen, meer extreem dan bij de 
mensen om haar heen. 
Herman en Arnold waren op die levensweg haar grote steun 
en toeverlaat. Als het gezin kan worden vergeleken met een 
schip dan was Herman de kapitein en Ria de matroos. Beide 
hadden ze elkaar nodig en waren ze op elkaar aangewezen. 
Samen ondernamen ze heel veel: ergens een hapje eten of 
gewoon lekker weg met de bus. 
Bijna haar hele huwelijk heeft in het teken gestaan van haar 
gezin. Ze waren haar alles. Ze maakte zich dan ook vaak 

grote zorgen om wat hen zou kunnen overkomen. 
Zorgzaamheid om mensen kenmerkte haar karakter. Het is 
alleen heel jammer dat haar slechte gezondheid haar zo 
vaak parten speelde. 
Drie jaar geleden bleek ze ernstig ziek te zijn. Verschillende 
ziekenhuisopnames volgden. Vooral de laatste maanden 
en weken zijn heel zwaar geweest. Ze was veel bezig met 
het naderende einde en dacht na over wat er hierna zou 
zijn. Ze was er bang voor, omdat ze het heel moeilijk vond 
om Herman en Arnold los te laten. 
De laatste tijd ging het slechter met haar. Vorige week zon
dag is ze temidden van haar hele familie gezalfd in de naam 
van Jezus. En daar, in die ziekenhuiskamer, heeft ze van 
iedereen heel bewust afscheid kunnen nemen. In alle ver
driet toch een heel waardevol moment en een indrukwek
kend gebeuren. 
En nu is ze er niet meer en zal er leegte zijn in huis en in het 
gezin. De plaats die Ria zo vanzelfsprekend innam, is nu 
leeg. Het zal moeilijk zijn om daar aan te wennen. 

Ria, ma, bedankt voor alles! 
Rust nu maar zacht. 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Ria, in welke vorm dan ook, willen we u heel 
hartelijk bedanken. Het betekent veel voor ons te weten, 
dat we niet alleen staan in ons verdriet. 

Herman en Arnold 


