
"Groot is de leegte die je achterlaat, 
mooi zijn de herinneringen die blijven.• 

Ter nagedachtenis van 

Rie Reith - van der Zwaan 
echtgenote van Henny Reith 

moeder van Anita en Rob 

Geboren 13 maart 1929 te Enschede. 
Overleden 15 jul i 1995 te Hengelo Ov. 

De grootste wens van haar leven was: Moeder 
worden. Na vele jaren van tegenslag en verdriet 
werd ze moeder van Anita en Rob. 
W ij zullen haar dankbaar bl ijven, dat zij, dankzij 
haar moed en doorzettingsvermogen, onze moe
der is geworden. 
In onze herinnering bl ijft zij ons bij, als een 
moeder, die altij d thuis was als w ij uit school 
kwamen, die luisterde naar onze verhalen, die 
ons troostte als we verdriet hadden, die ons 
verwende als we z iek waren. 
Zij was een moeder, die vocht voor haar kinderen, 
op weg naar volwassenheid en nog lang daarna. 
En op die weg gaf ze ons veel waardevolle bagage 
mee. 

Naast, dat z ij onze moeder was, herinneren wij 
haar ook als een vrouw, die zielsveel van pa hield 
en hem door dik en dun steunde, als een vrouw 
die altijd smaakvol gekleed was, niet hield van 
zelfbeklag en altijd klaarstond voor een ander. A ls 
pa afwezig was, voor zijn firma was hij vaak en 
langdurig op reis, dan deinsde ze er niet voor 
terug om, vaak verregaande, besl issingen te ne
men. 
In 1987 werd ze voor het eerst oma, haar klein
kind Marc werd toen geboren. In de daarop 
volgende jaren werd ze nog oma van Annemarie, 
Jeroen, Thijs, Marie-José, Bas en Christine. 
Wij, pa, Anita en Rob, Paul en Karin, hadden een 
speciale plaats in haar hart, maar de beste plaatsjes 
waren voor haar kleinkinderen. 
Ze is gestorven in de wetenschap dat haar achtste 
kleinkind op komst is. 

Lieve Rie, lieve mama en allerliefste 
oma, bedankt voor alle fijne jaren sa
men. Een dikke pakkerd van ons alle
maal. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
allerliefste oma danken wij u hartelij k. 




