


Groot was je inzet voor alles 
Moge dat verder leven in ons 

In dankbare herinnering aan 

RIE OUDE WEME 

Rie werd geboren in Vasse op 11 apri l 1936. Voorzien van het Heilig Oliesel en 
omringd door haar familie, is zij op 9 augustus 1997 in Oldenzaal overleden. 
Op 13 augustus hebben wij haar uitgeleide gedaan in de parochiekerk van de 
H. Anlonius en haar le ruste gelegd op het kerkhof te Oldenzaal. 

Rie groeide op als oudste in ons gezin: ie was al vroeg zelfs tandig. Deze zelfstan
digheid heeft ze altijd behouden. Het op zichzelf ziJn, hield voor haar niet in dat 
zij zich voor anderen a fsloot. Neen. integendeel! Haar hele leven was ze begaan 
met haar medemens. Vooral de jeugd en de kansarmen hadden haar aandacht. 
Later kreeg ook de ouderenzorg haar warme inzet.. Ze genoot als ze belangeloos 
Iets voor een ander kon betekenen. zowel in haa r vrije lijd, als in haar werk als 
lerares. Voor haar betekende dal "rijkdom". 

Ze woonde en leefde temidden van haar familie die ze zo belangrijk vond. Haar 
verjaardag was Legelijkertijd een familiereünie. Ze h ield van een goed leven en 
deelde dal mel de mensen om haar heen. Vooral ons pa en ma betrok ze daarin. 
Na het overlijden van ons ma werd haar centrale rol in de familie versterkt. Ze 
was a lt.ijd geïnteresseerd in hel wel en wee van de hele familie. Vroeg je hoe het 
met haar zelf was. dan gaf ze steevast het twentse antwoord: "Wa good!" 

Een tweede thuis vond ze bij ons Siny. Vanuit dat huis en temidden van de zus
sen. broer. de overige famil ieleden én haar vriendin Truus. ontving zij de liefde en 
zorg die haar toekwamen. voora l tijdens de laatste, moeilijke fase van haar leven. 

Ze genoot van de vele bezoekjes en post van collega's, vrienden en kennissen. Ze 
waren voor haar een grote steun tijdens haar ernstige ziekbed. 

"Na het vertrek van een vriendin 
eindigt niet de vriendschap !" 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte. op welke wijze dan ook, danken wij U 
oprecht. 

Famil ie oude Wemc 
Oldenzaal. augustus 1997 


