


t In dankbare herinnering aan: 

Riek Kerkveld - Semmekrot 

Ma is geboren op 11 november 1925 
op erve 'De grote Vaarhorst' in Goor 
(Zeldam) . Op 3 juni hebben we haar na 
een gezongen uitvaartviering in de H.H. 
Petrus en Paulus kerk te ruste gelegd op 
het parochieel kerkhof te Hengevelde. 

Zij kwam uit een gezin van dertien 
kinderen, waarvan zij één na de jongste 
was en hielp al op jonge leeftijd bij haar 
zussen waar nodig. 

In 1956 trouwde ze met Hendrik Kerkveld 
en kwam ze op 'Het Land' te wonen in 
Hengevelde. In hun huwelijk kregen ze 
vijf kinderen. Met het gezin, het werk op 
de boerderij en de zorg voor de schoon
ouders had ze een zorgzame tijd. Toch 
genoot ze hiervan. Ze was een gelovige 
vrouw, en dat geloof heeft haar steeds die 
steun gegeven in de moeilijke tijden van 
haar leven. 

Haar hobby's waren tuinieren , breien en 

lezen . En ze kon erg genieten van de 
kinderen en kleinkinderen. Ook vond ze 
het fijn als de buren op bezoek kwamen. 

In de jaren na hun 45-jarige trouwdag 
werd de geestelijke gezondheid van pa 
minder. Ze besteedde veel zorg en aan
dacht aan hem. Nadat pa was overleden 
op 2 januari 2004 bleef ma, zoals ze het 
zelf zo graag wilde, wonen op haar zó ver
trouwde plek aan de Bentelosestraat. 

De laatste jaren had ze steeds meer hulp 
nodig. Dit kreeg zij van ons allen die haar 
zo dierbaar waren. Ze bleef hechten aan 
gezelligheid tot het laatst toe. Ondanks de 
pijn accepteerde ze alles zoals het was. Ze 
klaagde nooit, was opgeruimd en had 
altijd oog voor een ander. Zó zullen wij 
haar blijven herinneren als een lieve moeder 
en oma die leefde voor haar gezin. 

Voor alle aandacht en zorg tijdens haar 
ziekte in de afgelopen jaren en voor het 
medeleven na het overlijden van ma en 
oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


