


t In onze harten bewaren we de herinnering aan 

Ria Grobben - Veldscholte 
* te Lemselo 5-8-1 952 t te Hengelo (0.) 6-11-1996 

Ria was het 4e kind in het gezin van Bernard Veldscholte en Annie 
Schiphorst. Ze was nog klein toen ze met het gezin mee verhuisde 
naar Oldenzaal, waar ze met haar 3 zussen en vier broers een hele 
blijde en zorgeloze jeugd heeft gehad in haar ouderlijk huis. Ze 
genoot van het leven en was altijd attent in die kleine dingen die het 
leven voor anderen en voor zichzelf zo mooi maken. Ze had een 
ondernemende natuur en wilde alles onderzoeken en bekijken. Op 16 
december 1977 trouwde ze in de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal met 
Bennie Grobben; bijna 19 jaar mochten ze samen zijn en ze hadden 
een goed leven samen. Toen hun huwelijk kinderloos bleef groeiden ze 
steeds meer naar elkaar en kwam voor haar de zorg voor Bennie op 
de eerste plaats: "Veel heb je mij gegeven, zorg om mij was je leven; 
het was goed samen te zijn!" 
Ria was de sterke vrouw die met takt, overleg en inzicht haar huis
houden regelde, de laatste 14 jaar van haar leven aan de Gravendijk 
10 te Albergen, een plekje waar ze met Bennie echt thuis was. Ze 
hield van dieren: van schapen, sikken en een paardje, maar haar 
grootste hobby was tuinieren. De tuin rond haar huis, waarin ze een 
prachtige vijver aanlegde, toverde ze om in een waar paradijs! Ze 
reed graag auto, maakte mooie buitenlandse vakantiereizen, maar was 
ook altijd weer heel blij als ze op haar eigen vertrouwde stekje aan 
de Gravendijk terug was. "De particuliere tuinman van Bennie is nu 
gestorven." 
Ria was een gastvrije, humoristische, gemoedelijke, spontane en direct 
reagerende vrouw, ze bezat een uitstekend organisatietalent en streef
de naar perfectie in alles wat ze ondernam. Ze was trouw in haar 
vriendschap, had een hele goede band met haar familie en kon zich 
uitleven in haar hobbyclubje waar ze gezellig creatief bezig kon zijn 
met brooddeeg, poppen maken en schilderen. Ze hield ook van 

lekker eten, van mooie kleren en van mooie dingen. Naast haar 
arbeid in en rond haar huis heeft ze met heel veel inzet en plezier 
gewerkt op de O.K. van het Streekziekenhuis Midden-Twente in 
Hengelo in de huishoudelijke verzorging van chirurgen, doktoren en 
verpleegkundigen tijdens en na operaties; - de grote steun en het 
oprechte medeleven die zij van hun kant tijdens haar ziekte mocht 
ondervinden - en ook van de doktoren en verpleegkundigen van de 
V.U. in Amsterdam - ervaarde zij als waardering voor de 25 jaar, die 
zij voor hen had mogen zorgen. Dat zilveren jubileum heeft ze op 
haar ziekbed nog mogen beleven, dat deed haar heel veel goed. Ria 
was een diepgelovige vrouw met een grote verering voor Maria; juist 
tijdens haar ziekte wist ze zich gesteund door haar geloof en door de 
vele kaarsjes die haar dierbaren en kennissen tot haar intentie bij het 
Mariabeeld opstaken. 
In de laatste anderhalf jaar van haar leven, toen ze wist dat een slo
pende ziekte haar krachten ondermijnden, heeft Ria heel veel lieve 
mensen en heel veel dierbare dingen moeten loslaten. Hoe ze ook 
vocht en worstelde om te kunnen leven .... ze voelde zich steeds meer 
verliezer. 

"Goede God," wij die achterblijven bidden tot U: "Laat haar steeds 
meer winnen bij U nu zij het gevecht om bij ons te kunnen blijven 
verloren heeft. Want voor ons die geloven wordt het leven wel veran
derd, maar niet weggenoemn!" In dit gelovig vertrouwen geven wij 
Ria uit onze handen over in de handen van God die leeft, opdat zij 
in vrede mag voortleven bij Hem. Haar gestorven lichaam hebben 
wij, na haar uitvaart ten afscheid op het parochiële kerkhof te 
Albergen te ruste gelegd. 

Uw warme belangstelling voor en uw oprecht medeleven met Ria en 
mij waren voor ons een hele steun. Dank u wel! 

Albergen, 9 november 1996 
Gravend ijk 10 

Bennie 


