


In dankbaarheid denken we terug aan 

--Wilhelmina Johanna 
Rietman 
weduwe van 
Hermanus Weernink 

Zij werd op 31 juli 1895 te Haaksbergen ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is zij op 11 maart 1987 in 
het ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede 
overleden. Met de viering van Eucharistie 
hebben we afsche id van haar genomen op 
maandag 16 maart d.a.v., waarna we haar 
begraven hebben op het kerkhof van de Boni
fat iusparochi e te Haaksbergen . 

Voor haar zijn de woorden van de psalmist 
van toepassing: ,,Zelfs de sterke moet buigen 
voor de dood en al telt hij vele levensdagen, 
eens is het door God gestelde aantal bereikt " . 
In al le eenvoud en bescheidenheid heeft ze 
geleefd en gewerkt om haar levenstaak als 
vrouw en moeder tot geluk en we lzijn van 
haar man en twee kinderen te volbrengen. 
Het grootste deel daarvan moest zij dit doen 
als weduwe. Op 25 juni 1943 verloor ze haar 
man na een lang ziekbed met de nodige 
verzorgi ng die dit met zich meebracht. Sinds
dien stond zij er alleen voor met twee jonge 
kinderen in een ti jd van oor log en met min
der soc iale voorzieningen als heden ten 
dage. Met moed, opoffering en doorzettings
vermogen vatte ze haar taak op om steeds 
verder te gaan. Zoals ze altijd gedaan had, 
wilde ze zo lang mogelijk ze lfstandig blijven. 
Wat er eigen lijk in haar omging aan zorgen 
en belevingen daar praatte ze maar heel 
wein ig over. Dat verwerkte ze al lemaal voor 
haarzelf. Ze had een grote belangstelling 

voor het wel en wee van de ander en de 
dagelijkse gaande dingen probeerde ze steeds 
bij te houden. Hoewel ze erg graag uitging 
en dit ook vaak gedaan heeft . werd dit de 
laatste jaren steeds moeilijker door verminde
ring van haar levenskrachten en een beper
king in haar bewegingsvrijheid. Toch bleef ze 
tot bijna het laatste toe bezig met huishoude
lijke zaken totdat ze in het ziekenh uis opge
nomen moest worden om haar pijnen te ver
minderen. Daar is ze ook van ons heenge
gaan om als een gelovig mens te mogen 
delen in de vrede en vreugde van de Heer 
en voor altijd gelukkig te zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 
afscheid van onze goede en zorgzame moeder 
en oma zeggen wij u onze oprechte en 
hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen , maart 1987 


