
• Voor moeder zijn meer bloemen in mijn hart 
dan in alle tuinen.• 

Een dierbare herinnering aan 

Ria Rademaker-Nljhof 
sinds 13 september 1981 weduwe 

van Fnts Rademaker 

levensgezellin van Harrie Wigger 

Ria werd geboren op 131uni 1943 te Denekamp en 
overleed op 20 juni 1997 thuis aan de Volharding. 
Wij hebben haar op 24 juni voor het laatst in ons 
midden gehad tijdens de dienst in de Nederlands 
Hervormde Kerk, waarna wij haar begraven heb
ben op het kerkhof. 

Ria genoot van het leven. Voor haar waren haar kin
deren en kleinkinderen belangnJk. Ook mocht ze 
graag reizen, naar de caravan gaan en in de tuin in 
de zon zitten, het liefst met een goed boek. 

Ria is opgegroeid in een klein gezin, haar vader 
overleed toen ze nog jong was. Met haar moeder 
en broer Cor had ze een hechte band. 
Ze heeft met veel plezier bij de Raad van Arbeid 
gewerkt, tot aan haar huwelijk met Frits op 21-ja
rige leeftijd. Uit het huwelijk zijn twee kinderen ge
boren. lke en Jeroen, op wie ze altijd heel trots was. 
Ria en Frits ondernamen van alles met de kinde
ren, er werd gekampeerd, gefietst, gedanst en veel 
gelachen. Na een aantal verhuizingen zijn ze aan 
de Wynias~raat beland, waar ze met veel plezier 

woonden. Op 40-jarige leeftijd is Frits plotseling 
overleden en bleef Ria achter met de zorg voor haar 
twee kinderen. 
In 1987 kreeg Ria een relatie met Harrie en zij had
den het idee om samen op een plezierige manier 
oud te worden en de zorgen te delen. Haar gezin 
werd hierdoor wel met drie kinderen uitgebreid en 
tot Ria's vreugde werden er vier kleinkinderen ge
boren. 
In 1984 werd zij getroffen door borstkanker. In ja
nuari 1992 kwam deze ziekte terug. Het werd in de 
loop der jaren steeds duidelijker dat de ziekte ern
stiger vorm aannam. Ria vocht ertegen met alle 
kracht die ze had. Helaas heeft ze de strijd tegen 
de ziekte niet kunnen winnen. De verhuizing naar 
de Volharding moest het leven gemakkeli1ker ma
ken. 
Ria was dankbaar voor de zorg die ze mocht ont
vangen van de specialisten, de huisartsen en do
minee Brouwer. 
Het overlijden van Ria brengt ons allen nog dichter 
bij elkaar. W11 voelen ons een familie en zo gaan we 
verder. 
Samen huilen, samen lachen, met in ons achter
hoofd dat de mensen die ons dierbaar waren altijd 
de wacht over ons houden. 

Job: "Ik heb een klein beetje verdriet, 
daarom pluk ik bloemen voor oma.• 

Iedereen die Ria een warm hart heeft toegedragen, 
danken wij hartelijk voor hun belangstelling. 

Harrie, kinderen en kleinkinderen 


