


Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons 
betekend heeft, nemen wij afscheid van 

Maria Gerarda Cornelia Reuver-een Oever 
Weduwe van 

Hendrikus Gerardus Jozef Reuver 

Riet werd geboren op 15 mei 1929 in Oud 
Ootmarsum en overleed op 23 augustus 2001 
thuis in Oldenzaal. Op maandag 27 augustus 
hebben we haar naar haar laatste rustplaats ge
bracht op het kerkhof in Oldenzaal. 

Vandaag nemen we afscheid van mama. Een slo
pende ziekte vergde veel van jouw krachten. Fiet
sen en tuinieren. wat je altijd graag deed, werd 
steeds moeilijker. Na een val van de trap belandde 
je in mei 2000 in het z1ekenhu1s. Eenmaal thuis 
bleek dat je steeds minder kon. Hier had je veel 
moeite mee. omdat je nog zo veel wilde. Lang
zamerhand had je thuis steeds meer hulp nodig, 
iets wat je moeilijk kon accepteren. Je hebt altijd 
gehoopt dat je beter zou worden. Zelfs tot aan 
het einde heb je gevochten om 1n leven te blijven 

Al op jonge leeftijd ging ie uit huis om te werken. 
Dit bleef je doen tot je trouwde met papa en in 
Oldenzaal ging wonen. Voor ons stond je altijd 
klaar. Je stimuleerde ons om door te leren, wat je 
zelf ook zo graag had gewild. Mama, je had niet 
altijd een makkelijk leven. Je stond er vaak al
leen voor. Onze keuzes vond je soms moeilijk te 

accepteren, maar uiteindelijk kon je ze veelal wel 
respecteren. Ook vond ie het niet leuk dat we zo 
ver weg gingen wonen. Elke gelegenheid greep 
je aan om ons bij je te hebben. Dan maakte 1e het 
all!Jd zo gezellig mogelijk. 

Je was er altijd voor anderen Geven vond je be
langrijker dan nemen. Na het overlijden van papa 
hervond je na enige tijd je leven. Met je auto be
zocht je de familie, en met de trein kwam je naar 
ons. Met je vriendinnen ging 1e fietsen, bridgen 
en op vakantie. Je was erg sociaal en straalde dit 
ook naar buiten toe uit. Je was hartstikke blij met 
je twee kleinkinderen. Tot aan het einde konden 
zij nog een glimlach op je gezicht toveren. Geluk
kig kon je ook nog aanwezig zijn bij het huwelijk 
van je oudste zoon. 

Het waren 72bewogen1aren. Lief, maar ook leed 
deelden we met jou. Fijne jaren waarin we veel 
samen deden. Met JOU konden we altijd praten, 
fietsen of in de tuin bezig z11n. Je bezoekjes, tele
foont1es, je betrokkenheid bij ons"" 

Mama, we missen ie nu al. 

Kinderen en kleinkinderen 
Oldenzaal, 27 augustus 2001 

Voor de vele blijken van medeleven na het over
lijden van onze lieve en zorgzame moeder zeg
gen wij u onze hartel11ke dank. 


