
Wat was zij sterk en arbeidzaam 
Wat heeft zij voor ons allen klaargestaan 

Zorgzaam was zij heel haar leven 
Met de gewone dingen van elke dag tevreden 

t 
Riek 

Detert Oude Weme - Weiman 

echtgenote van Jan Detert Oude Weme 

Riek werd geboren op 7 november 1923 te Lonneker. 
In 1950 trouwde ze met Jan Detert Oude Weme. Ze 
kregen acht kinderen. Na een kortstondig ziekbed is 
ze overleden op Eerste Paasdag, 11 april 2004. De 
gezongen uitvaart vond plaats op 16 april, waarna we 
haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op 
het kerkhof te Deurningen. 

Ma groeide op in Lonneker, op de boerderij van haar 
ouders. Samen met haar broers en zussen heeft ze, 
ondanks de oorlog, een gelukkige jeugd gehad. Enkele 
jaren daarna werd ze verliefd op Jan met wie ze in 1950 
trouwde. De tijden die toen aanbraken waren niet 
gemakkelijk. Er moest hard gewerkt worden op de 
boerderij, in de huishouding en voor de kinderen. 
Gelukkig kregen ze daarbij goede hulp. Toen ze 25 jaar 
getrouwd waren gingen ze voor het eerst op vakantie. 

Ze hebben enorm genoten van de reis naar Lourdes en 
nog vele kleine reisjes daarna. Geleidelijk aan nam 
Paul de boerderij over. Toen de kinderen allemaal de 
deur uit waren en in 1987 het nieuwe huisje bij de 
boerderij klaar was, mochten pa en ma het echt 
rustiger aan gaan doen. Ma genoot ervan. Ze hield van 
tuinieren, fietsen, spelletjes, lezen, breien en quizzen 
kijken. Ze was het geheugen van de familie. Geen 
ve~aardag ontging haar. Ook hield ze zich goed op de 
hoogte van wat er gaande was in de wereld. Ze 
verblijdde zich in de gezondheid van haar acht kinderen 
en 18 kleinkinderen en bezocht ze graag. Als wij bij pa 
en haar op bezoek kwamen stond ze altijd met wat 
lekkers klaar en de kleinkinderen gingen niet zonder 
snoepje naar huis. 
Op 7 juni 2000 vierden we - in grote dankbaarheid - het 
50-jarig huwelijksfeest Ook mochten we op 7 november 
van het afgelopen jaar nog haar 80' verjaardag vieren. 
Wat was ze blij met de cadeau's, liedjes én de 80 rode 
rozen! 

Lieve Riek, ma en oma, we zijn enorm dankbaar voor 
de vele fijne jaren die we samen hebben gehad. We 
hadden je nog zo graag in ons midden gehad. Helaas 
mag dat niet zo zijn. We zullen je missen! 

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling en mede· 
leven tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn 
vrouw, onze moeder en oma. 

Jan, de kinderen en kleinkinderen. 




