
"Een sterke vrouw wie zal haar vinden 
Haar waarde gaat die van koralen te boven". 

(Spreuken 31, 10) 

_I_ Dankbaar gedenken wij 

Riek van het Bolscher-Veldkamp 

Zij werd geboren op 4 apri l 1905 te 
Delden. 

Op 9 mei 1935 huwde zij 

Marinus van het Bolscher. 

Haar leven begon in Delden maar al snel ver
huisde zij met de familie naar Lonneker, waar 
ze haar Jeugd doorbracht. Op elf Jarige leeftijd 
was ze al wees en b leef zij met een broer en 
zus achter. 
Ze werd ondergebracht bij buren en heeft daar 
de moeilijkste tijd van haar leven gehad. 
Op haar achttiende kwam ze terug in Delden bij 
haar tante "opoe Völkers", waar ze wel hard 
moest werken maar toch een groot stuk levens
wijsheid heeft opgedaan en geluk heeft gekend. 
A ls ze over haar jeugd vertelde, was dat voor 
ons kinderen als uit een sprookje. 
Over haar huwelijk zei ze: ,.Dit was de mooi
ste tijd van mijn leven, weliswaar moest Je 
samen hard werken voor je gezin, maar einde· 
lijk had je eens iets van Jezelf". 
In liefde en zorg voor elkaar hebben zij de 
moeilijke crisisjaren van de dertiger Jaren door
gemaakt en niet te vergeten de tweede wereld· 
oorlog. Haar grote steun en toeverlaat waren 
hierbij haar buren aan het Kerkpad vooral " Zus" 
en "Tante Ros" . In 1953 kregen wij een nieuw 
huis aan de Reigerstraat, voor haar en voor 
ons een ongekende verbetering. 
Vader, die haar altijd met liefde en zorg om
ringde en op handen droeg, overleed in 1971. 
Ze werd weer op zichzelf aangewezen en dankzij 

velen kwam ze dit zware verl ies te boven en 
werd ze weer de blijmoedige en goedlachse 
vrouw. 
Ze had een brede belangstell ing voor al les wat 
om haar heen gebeurde; vooral het wel en wee 
van haar kleinkinderen. Moeder heeft vele vakan· 
tiereizen mogen maken; een hoogtepunt was 
voor haar de rondreis met haar vriendin Anne 
door Israël. Genoten werd er van d ie vakanties, 
van de gezel l ige bezoekjes van haar kinderen, 
kleinkinderen, haar famil ie en niet te vergeten 
haar buren. 
Zij heeft lang over een goede gezondheid mo· 
gen beschikken. Toen een ongeneeselijke ziekte 
zich vorig j aar openbaarde had ze daar eerst 
veel moeite mee. Met een niet aflatende zorg 
van haar l ieve buren Annie en Ria, haar kin
deren en kleinkinderen heeft zij deze laatste 
periode moedig doorstaan. 
Op zondag 15 maart heeft zij tijdens een Eucha· 
rlstlevlering, temidden van haar kinderen en 
kleinkinderen de Ziekenzalving ontvangen. Dit 
was voor haar en voor ons een feest, gelovig 
gaf ze aan dat je blij moest zijn als j e naar de 
hemel ging. Zij heeft ons de kans gegeven op 
waardige wij ze afscheid van haar te nemen. Op 
Goede Vr ijdag 17 april 1992 is deze eenvoudige 
gelovige moeder en oma heel vredig van ons 
heengegaan en geloven wij dat zij nu Is opge
nomen in Gods Heerli jkheid en hopen dat zij 
voor altijd met vader gelukkig zal zijn . 
Mogen wij met elkaar haar gedachtenis levend 
houden; moge God daarin bij ons zijn. 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze l ieve moeder en 
oma danken wij u hartelij k. 




