
Ter nagedachtenis aan 

Riet Wevers - NIJkamp 

Geboren op 19 april 1920 te Enschede. In 
het huwelijk getreden op 2 juni 1949 met 
Jan Willem Wevers met wie ze ruim 32 

jaar lief en leed deelde. 
Na een kortstondige ziekte is ze overleden 

op 5 november 1995 in Ziekenzorg te 
Enschede, in de leeftijd van 75 jaar. 
De H. Eucharistie werd gevierd in de 
Goede Herderkerk te Enschede op 

9 november, waarna de crematie volgde 
te Usselo. 

Moeder stond midden in het leven. Via ra
dio, tv en kranten werd het nieuws inten
sief door haar gevolgd. Haar directe be
trokkenheid bij sociaal-maatschappelijke 
aangelegenheden moge blijken uit de vele 
jaren die zij zich als vrijwilligster/bestuur
der heeft ingezet voor het parochiewerk, 
het buurt- en clubhuiswerk en de tennis
vereniging TOP. Met veel plezier heeft zij 
41 jaar gewoond aan de Slotzichtweg. 
Haar huis was een ontmoetingspunt. 

Moeder was een zelfstandige vrouw die 
met zaken die haar zelf aangingen niet te 
koop liep. Het verlies van vader, 13 jaar 
geleden, heeft ze op haar eigen manier 
verwerkt. Ze vond nieuwe wegen om een 
zinvolle invulling te geven aan deze fase 
in haar leven. 
Met veel plezier werd door haar een kaart
je gelegd, organiseerde ze met anderen 
activiteiten voor de Connection Club. De 
maandag was voor haar heilig als het ging 
om de repetities van de Plussingers, waar
van zij sinds enkele jaren lid was. 
Voor de kleinkinderen en hetgeen hen be
zig hield had zij altijd een warme belang
stelling. 
Alsof zij wilde voorkomen dat iedereen 
met veel pijn in 't hart afscheid van haar 
zou moeten nemen, is zij voor ons toch 
nog onverwachts ingeslapen. 

Voor al uw blijken van medeleven tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van moe
der en oma z.ijn wij U zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


