
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

RIKA IN HET VELD 
sinds ruim een jaar weduwe van 

GRADUS ALBERTUS OLDE WEVELKATE 

Zij is geboren te Lonneker op 26 december 
1891 en gesterkt door de ziekenzalving over
leden in het Verpleeghuis St. Elisabeth te 
Delden op 8 april 1981. Biddend hebben we op 
13 april d.o.v . in de H. Hartkerk te Hengelo 
afscheid van haar genomen en haar lichaam te 

rusten gelegd op het r. k. kerkhof aldaar. 

Zij was een eenvoudige , goede, hardwerkende 
vrouw en zorgzame moeder en oma, met een 
ruime belangstelling voor het we l en wee van 
haar kinderen en kleinkinderen. Maar evenzeer 
volgde zij de ontwikkelingen in de politiek en 
op het gebied van de sport. Zij wist haar 
woordje mee te spreken en stak haar mening 
niet onder stoelen of banken. Zij hield van het 
leven en vond steeds weer de kracht om niet 
bij de pakken neer te gaan zitten, ofschoon de 
moeilijkheden en de harde kanten van het le
ven haar niet bespaard zijn gebleven , met na
me toen haar zoon op veertigjarige leeftijd 
stierf. De laatste jaren was zij moeilijk ter 
been. Toen dit zo erg werd dat ze niet meer 
zelfstandig kon blijven wonen, verliet ze met 
pijn in het hart haar vertrouwde woning om in 
het verpleeghuis te worden opgenomen . 

Haar taak is nu volbracht, zij heeft de goede 
strijd ten einde toe gestreden . 

Haar te moeten missen betekent een verlies 
voor ons , haar kinderen , kleinkinderen en ach
terkleinkinderen. Maar tegelijk zijn we dank
baar, dat zij zonder lijdensweg en in alle rust 
haar leven aan God mocht teruggeven . Dank
baar voor alles wat zij voor ons heeft betekend , 
zullen we aan haar terugdenken. 

Vader in de hemel, wij vragen U: geef haar de 
eeuwige vrede en rust na haar welbesteed 
leven . 

Voor uw blijk van medeleven , na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en overgroot
moeder, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen , klein- en achterkleinkinderen 

Hengelo Ov, april 1981 


