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In dankbare herinnering aan 

Riek Oude Wesselink-van Oers 
weduwe van Bertus Oude Wessehnk 

Riek werd geboren op 20 augustus 1928 te 
Bornerbroek. Het gezin van Oers woonde op de boer
den) aan de Pepershaar. Ze ging in Bornerbroek en 
Borne naar school. Na enkele betrekkingen m verschil· 
lende gezinnen trouwde ze met Bertus Oude Wesselink 
op 3 mei 1956. Het jaar daarop werd Els geboren en 
trok het jonge gezin naar Eerbeek (Gelderland). waar 
Bertus een baan kreeg bij de Nederlandse Spoorwe· 
gen. Daar werden de drie jongens geboren: Eddy. Bert 
en Aloys. Na enkele jaren kon Bertus een functie aan
vaarden 1n Hengelo en trok het gezin daar naar toe. 
Terw111 de kinderen opgroeiden waren de dagen van 
Riek onder meer gevuld met het onderhouden van de 
(groente-)tuin en het maken van kleding voor de kin
deren. In de buurt werd haar bereidwilligheid om te 
helpen zeer gewaardeerd. Ook toen was ZIJ reeds 
actief als vrijwilligster. 
Terwijl de kinderen langzamerhand het huis verlieten 
om zelfstandig te gaan wonen diende zich het eerste 
kleinkind aan. David, zoon van Eddy en Angelika, werd 
eind 1984 geboren. Helaas kon zij samen met Bertus 
hiervan maar kort genieten. In de zomer van 1985 werd 
Bertus ziek, hij overleed nog voor het einde van het 
jaar. Dit betekende voor Riek het einde van een hele
boel wensen. 
Haar opt1m1st1sch karakter maakte dat ze niet 'b1J de 
pakken neer bleef zitten". Ze verhuisde samen met 
Aloys, naar een eigen huis aan de Johannaweg. Z11 
kon genieten van haar eigen plek, zoals ze ook kon 

genieten van alles wat groeit en bloeit. Vanuit deze 
nieuwe.woonplek bouwde ze een nieuw bestaan op. 
Als weduwe begon ze langzamerhand weer haar draai 
te vinden. Ook haar kinderen bouwden hun leven ver
der op: Els en Martin, Eddy en Angelika, Bert en 
Francien, AJoys en Petra. Als oma van inmiddels ook 
Sandra. Sander. Lianne en Ruben was ze wel in voor 
een logeerpart11t1e, een avondje oppassen en een 
spelletje Rummikub. 
Nog dit jaar werd Tess geboren. Kort na haar geboorte 
maakte een val van de fiets haar voor enkele weken 
immobiel. Tijdens het herstel van deze val dienden zich 
andere klachten aan die maar niet verdwenen. In de 
loop van de maand mei gaven onderzoekingen zeer 
negatieve uitslagen te zien. 
Met verb11stenng kregen we te horen dat Ma niet meer 
beter kon worden en nog maar kort te leven had. Een 
periode van zorgen en verzorgen, maar ook van strij
den brak aan. Ma was niet gewend ziek te zijn, moest 
hiermee leren omgaan. De aanvankelijke berichten ten 
spijt kon Ma nog een mooie zomerperiode meema
ken, zoals ook haar wens was. Eind juli begon de bij 
voorbaat verloren strijd tegen de ziekte en de pijn. Op 
20 augustus werd ze 71 jaar. De ziekte heeft haar uit· 
eindelijk het leven genomen op 7september1999. VVe 
hopen dat ze naast Pa haar plek weer gevonden heeft. 

Wij danken u voor uw oprechte belangstelling en 
medeleven tijdens haar ziekte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, 10 september 1999 
Contactadres: Weusthagstraat 158, 7556 ZD Hengelo 


