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Weduwe van Gerhard Zwijnen berg (2009 î) 



Riekie werd geboren op 21 april 1935 te Oldenzaal. 

Na het ontvangen van de ziekenzalving is zij overleden 

op 13 jul i 2017 in de Zonnestraal te Oldenzaal. 

Na de avondwake in de Mariakerk hebben we op 

21 j uli 2017 afscheid van haar genomen. 

Voor jou een gouden zonnetje. 
Voor jou een zilveren maan. 

Voo"r jou een weg met rozen, 
waaropjevoeijes gaan. 

Voor jou het land vol sterren. 
Voor jou het schoonste lied . 

Voor jou het liefste bloemetje 
het heet 'vergeet-mij-niet'. 

- Riekie 

Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor uw 

belangstelling en medeleven t ijdens haar ziekte en 

bij het overlijden van onze zorgzame en lieve 

moeder, schoonmoeder en oma. 

Gerhard (2009 t) en haar zonen, 
schoondochters en kleinkinderen. 

Riekie werd 82 jaar geleden geboren in Oldenzaal aan 

de Oude Ootmarsumsestraat. Spoedig na haar geboorte 

kwam haar vader te overl ijden en verhuisde het gezin 

Snijders met de twee kinderen, Henk en Riekie, naar de 
Veendijk 3 te Losser. Hier vorm t haar moeder samen met 
eveneens weduwenaar Breuker een nieuw samengesteld 

gezin. Naast de vier kinderen Breuker (Annie, Sien, Johan 

en Dinie) worden er nog 4 kinderen geboren, Herman, 
Marietje, Tonnie en Ans. 

Op 15 april 1966 trouwt Riekie met Gerhard Zwijnen berg en 

zijn ze gaan wonen te Oldenzaal in de wijk Zuid Berghuizen. 

Riekie en Gerhard hebben samen de zorg voor het gezin 
Zwijnen berg dat spoedig drie zonen verwelkomt. Riekie 

zorgt als een waardig moeder voor de opvoeding van 
de kinderen en voor het wel en wee in het gezin. In haar 

huwelijksleven met Gerhard, dat ruim 43 jaar duurde, 

was zij altijd vol liefde en zorg voor haar man en kinderen. 
Zelfs wanneer haar drie jongens met de schoondochters 

uitvliegen en hun eigen gezin stichten. 

Vrije t ijd besteedde Riek ie samen met Gerhard op de fiets 

in de natuur, kaarten met fam ilie en vrienden, puzzelen, 
handwerken, maar vooral met haar familie, bekenden en 
vrienden en vriendinnen. De (klein)kinderen waren vaak 

bij jou te vinden. De jongens hadden een speciale plaat s 

in haar hart. 

Na het wegvallen van haar echtgenoot Gerhard in 2009, 

blijft Riekie woonachtig aan de P. de Hooghstraat 3. Hier 
blijft ze zo onafhankel ijk mogelij k wonen, alhoewel haar 

mobiliteit wel een probleem wordt. 



Eind 2013 wordt ze getroffen door gezondheidsproblemen. 

Na een succesvolle revalidatie in het Gereia te Oldenzaal 

verhuis je naar de nieuwe woning van de Zonnestraal aan 
de Johanna van Burenlaan te Oldenzaal. Dit was een 
gouden greep, hier ben je weer onder de mensen en door 

de verzorging en aandacht weer opgefleurd en heb je fijne 

laatste levensjaren beleefd. 

Begin maart 2017 kreeg je problemen met je spraak bij 

het uitzwaaien van een vriendin. Van deze vresel ijke 

ziekte die je tref t is niet te winnen. Je hebt gekozen voor 
de thuis si t uatie in de Zonnestraal te Oldenzaal en de 

kwaliteit van het verdere leven. Ondanks de goede zorg 
en medische aandacht ben je van ons weggegleden en 

vredig ingeslapen. 

Als ik dood ga 
huil maar niet. 

Ik ben niet echt dood, 
moetje weten. 

Het is maar een lichaam, 
dat ik achter liet. 
Dood ben ik pas, 

als je me bent vergeten . 

- Riekie 

Lieve moeder, schoonmoeder en oma we zullen je 
heel erg missen en niet vergeten. 


