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Zorg ervoor dat de wereld bij je heengaan 

iets beter is dan bij je geboorte. 

Met liefde en dankbaarheid blijven wij denken 
aan 

Riet Schreur - te Wierik 

echtgenote van 

Johan Schreur 

• 7 februari 1935 in Raalte 
t 22 juli 2002 thuis in Overdinkel 

Na een uitvaartdienst in de Heilige Gerardus 
Majellakerk in Overdinkel op donderdag 25 juli 
is zij begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Na een hele moeilijke periode, waarin zij het 
laatste half jaar thuis liefdevol verzorgd is, heb
ben wij afscheid genomen van een lieve, sterke 
en actieve vrouw. 
Riet heeft altijd een actief leven gehad. Na haar 
opleiding en werk in verschillende ziekenhuizen 
in het land, koos ze voor de wijkverpleging. 
Toen haar kinderen naar de kleuterschool gin-

gen, is ze in Overdinkel in de wijk begonnen. Ze 
heeft haar werk altijd met heel veel plezier en 
inzet gedaan. 
Haar hele leven draaide om het zorgen voor 
anderen. Op de eerste plaats kwamen voor 
haar altijd haar man en kinderen. Later kwamen 
daar haar twee schoonzoons en niet te verge
ten haar kleinkind bij . Van Stijn kon Riet echt 
genieten. Toen Riet niet meer werkte, waren 
haar dagen gevuld met Engelse les, yoga, vrij
willigerswerk en het oppassen op Stijn. 
Alles wat ze deed, deed ze goed en met volle 
overtuiging. Hierbij schroomde zij niet om haar 
mening te uiten. Ook kwam ze in opstand tegen 
onrecht, dichtbij en veraf. 

Riet heeft haar ziekte onvoorstelbaar krachtig 
en moedig gedragen. Typerend voor haar per
soonlijkheid was dat ze niet zei : "Waarom ik?", 
maar: "Waarom ik niet ?" 
Zij heeft er in haar leven voor gezorgd, dat de 
wereld bij haar heengaan een stuk beter is dan 
bij haar geboorte. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Riet zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Johan Schreur 
Nelleke en Eric 
Stijn 
Marieke en Jeroen 


