
:Herinner mij, 
maar niet in som6ere áagen. 

J-[erinner mij, 
fioe ik was toen ik a{{es nog kon. 



t 
In dierbare herinnering aan: 

Catharina Anna Ruhe-Van Wees 
(Rien) 

• 27 december 1926 te Amsterdam. 
t 4 mei 2003 te Emmen. 

De Eucharistieviering ten afscheid vond plaats op 9 mei 
2003 in de parochiekerk O.L.V. Maria Onbevlekt Ontvan
gen te Erica, waarna zij is begraven op het R.K. kerkhof. 

Rien was de tweede in het gezin van zeven kinderen en 
geboren in een kelderwoning in oud Amsterdam. 
Op de lagere school had zij veel vriendinnen en was de 
meest ondernemende. Deze karaktertrek heeft zij altijd 
behouden. De oorlogsjaren waren moeilijk en de honger
winter bracht zij door in het grote gezin van tante Jo en 
oom Gerrit, waaraan ze altijd goede herinneringen heeft 
gehad. Na de oorlog werkte ze mee in de melkzaak van 
haar ouders, melkventen met de bakfiets, met losse melk 
trappen op en af. Op een dansavond ontmoette zij Gert en 
het klikte direct. Zij trouwden in 1951 en uit dit huwelijk 
werden vijf kinderen geboren. In 1954 vertrokken zij, ge
dwongen door stadsuitbreiding naar Erica, waar met hard 
werken en afzien een tuindersbedrijf werd opgezet. 

De eerste jaren in de vreemde omgeving waren een kwel
ling vanwege heimwee, maar met veel steun van de fami
lie Hofstede raakte zij steeds meer ingeburgerd. Rien had 
een opgeruimd en gezellig karakter, in voor een geintje en 
gevat met de mond. In het verenigingsleven nam ze een 
grote plaats in en de penningen werden graag aan haar 
toevertrouwd. Het meest genoot zij van de familiefeestjes 
waar zij temidden van haar kinderen en kleinkinderen 
vaak de gangmaker was. 
Binnen haar gezin was zij de kapitein, regelde en stuurde 
en werkte hard mee binnen het bedrijf. Rien was een lieve 
vrouw, een zorgzame moeder en voor haar kleinkinderen 
een lieve oma. Rond haar zestigste jaar bespeurde ze bij 
zichzelf moeilijkheden met praten, ze moest naar woor
den zoeken. Dit werd sluipend ernstiger en het deprimeer
de haar erg. Zij leed hier zichtbaar onder. 
Door haar onvermogen tot communicatie trok zij zich 
steeds meer terug en raakte in een isolement. Omdat het 
proces progressief was werd haar toestand zodanig dat 
thuiswonen niet meer mogelijk was. In oktober 2001 ging 
Rien wonen in verpleeghuis "De Bleerinck", waar ze in 
maart 2002 het Sacrament van de Zieken heeft ontvan
gen. Gert bezocht haar hier elke dag trouw. Tot het laatst is 
Rien kundig en liefdevol verzorgd. 

Voor uw hartelijke belangstelling en meeleven bij de ziekte 
het overlijden en de uitvaart van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame (schoon)moeder en oma, willen wij u oprecht 
danken. 

G.H.A. Ruhe 
kinderen en kleinkinderen 


