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Riet Rijsman is geboren aan de Hazelaarweg in Hengelo op 18 mei 1937. 
Ze was de 2e dochter in een gezin van 11 kinderen met 7 broers en 3 
zussen. De familie is in 1948 verhuisd naar de Bergweg waar ze een fijn e 
jeugd heeft gehad. Ze heeft begin jaren 60 gewerkt bij Sterk op de teken
kamer. 
Op een feest in Pentrop zat Albert op de stoel van Riet en zo begon in 1962 
een mooie relatie. 3 september 1965 traden ze in het huwelijk en betrok
ken een flat aan de Bela Bartokstraat te Hengelo. 
De flat werd snel ingeruild voor een huisje aan de Kortenaerstra at 51 t e 
Hengelo waar de 2 dochters Inge en Irene geboren zijn . Hier hebben ze een 
fijne tijd met buren en familie gehad totdat ze 1977 zijn verhuisd naar 
Delden . In Delden is ze gaan werken bij de thuiszorg en dit heeft ze tot haar 
pensioen gedaan . 

Het gezin werd uitgebreid met 2 schoonzoons Ernst Jan en Noll . In 1995 
werden zij de trotse oma van het le kleinkind Marijn. Er volgden nog 

3 kleinkinderen Niels, Ell is en Rob. 
Ma was een bijzonder warm mens, ze stond altijd voor iedereen met raad 
en daad klaar. Positiviteit met een vleug humor was haar levensmotto. 
Uren heeft ze achter haar naaimachine doorgebracht om voor de kinderen 
en haarzelf de kleding te maken. 
Ze kon genieten van de fietstochten met de familie Rijsman, de dagtochten 
met de kinderen en de vakanties in Oostenrijk. Haar hobby's waren ook 
Jeu dou boules en de tuin, elk jaar weer de kunst om de bloemen/planten 
tot bloei te laten komen . 
In oktober 2009 kwam er een grote verandering in haar leven. Er werd 
ongeneeslijke darmkanker vastgesteld, "jammer" was haar antwoord. Vol 
goede moed en strijdlust heeft ze tegen deze ziekte gevochten. Nadat de 
chemo's bleken aan te slaan kwam er op 6 juli 2010 de volgende tegenslag. 
Albert werd plotseling uit haar leven weggerukt. Om nog van het leven te 
kunnen genieten heeft ze in september 2010 met beide dochters Inge en 
Irene New-York bezocht. In de herfstvakantie van 2011 heeft ze met haar 
kinderen en kleinkinderen nog de zon opgezocht in Turkije . Sindsdien is 
haar gezondheid en gewicht flink afgenomen. 

Tot zondag 13 januari 2013 heeft ze na een 'wees gegroet' en het 'onze 
vader' de strijd opgegeven en is rustig ingeslapen onze fantastische 
moeder, schoonmoeder en oma. 

Wij gaan verder met vele mooie herinneringen. 
Lieve Riet we gaan je erg missen, enorm bedankt voor alles. 


