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In memoriam Rien Woudenberg 

Mijn verhaal, opgetekend voor Maanlicht, omdat we in kleine kring afscheid van hem moesten nemen. 

 

Rien is geboren op 23 april 1948 in de Jacques Perkstraat in Arnhem.  

In die tijd konden pasgetrouwde stellen kamers huren bij mensen die een groot huis bezaten. Er heerste 

woningnood en het was min of meer een plicht om mensen in huis te nemen. 

Later konden pa en ma een huis huren aan de Laurentiuslaan in Arnhem Zuid.  

In 1951 werd broer Herman geboren.  

 

Rien ging naar de lagere school en later naar de Mulo aan de Parkstraat in Arnhem. 

De schoolvakanties werden veelal doorgebracht in Beekbergen, bij opa en oma Woudenberg  in het 

dorp mocht veel meer dan thuis in dat grote Arnhem. 

 

In 1964 ging Rien naar de HTS, twee jaar later leerde ik hem kennen.  

Maar de studie ging voor en het heeft twee jaar geduurd voor wij echt verkering kregen. 

 

Alles hebben wij samen meegemaakt: de diploma uitreiking van de hem en mijn diploma uitreiking voor 

kraamverzorgster. 

 

7 september 1968 zijn wij verloofd. Rien werkte bij de Akzo in Arnhem. 

In 1970 vroegen zij  hem of hij naar Glanzstoff Duitsland wilde worden uitgezonden. Dat was voor ons 

de gelegenheid om te kunnen trouwen.  

We kregen een mooie flat aangewezen aan de Insterburgerstrasse in Elsenfeld (Obernburg) am Main 

 

25 september 1970 zijn we getrouwd in het gemeentehuis Rheden en het kerkje in Spankeren 

 

In 12 augustus 1971 werden we papa en mama van Jan Willem, wat waren we trots ! 

 

Eind februari 1972 zijn we teruggegaan naar Nederland, Rien had een nieuwe baan bij Thomassen de 

Steeg.  

We zouden een huis krijgen, gingen zolang bij pa en ma Woudenberg inwonen. Maar er was toen ook 

woningnood en het duurde ons te lang, voor zowel pa en ma als ons jonge gezinnetje.  

Gelukkig kregen we de gelegenheid een huis in Zevenaar te kopen, dit huis was helaas nog lang niet 

klaar. Pas in november konden we onze spullen van de Opslag naar Zevenaar overbrengen.  

Inmiddels was ik in verwachting van Mark. 

13 mei 1973 werd Mark geboren in het ziekenhuis Zevenaar, zes weken te vroeg....Net voor Pinksteren 

mochten we hem meenemen naar huis. 
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Zevenaar voelde als een studententijd. Veel plezier met elkaar en er was altijd oppas voor de kinderen. 

 

In 1978 werd Rien gevraagd bij Aerzen Nederland te komen werken. De eerste tien jaar is hij vaak 

veranderd van baan, maar voor dit bedrijf heeft hij tot aan zijn pensioen in 2010 gewerkt. 

 

In 1980 zijn we naar Doesburg verhuisd, een nieuwe woning, met nieuwe buren. Ook hier zijn we in een 

fijne buurt terecht gekomen en dat voelt nog steeds zo! 

 

In 1997 trouwden Anja en Jan Willem in Zaandam. Mark en wij gingen mee op huwelijksreis naar 

Amerika. Die reis was namelijk al besproken. Mark werkte in die tijd bij Schiphol. 

 

In 1998 werden we opa en oma van Kim en in 2000 kwam Daan daar nog bij.  

 

2010 was een top jaar. Rien ging met pensioen, we waren 40 jaar getrouwd en zijn met de kinderen en 

kleinkinderen drie weken door Amerika gaan toeren. Een prachtige belevenis! 

 

In 2014 is Rien in Nieuwegein geopereerd vanwege een aneurysma, dat is toen verholpen door een  

kunststof boog in de aorta te plaatsen en een nieuwe hartklep. Zes jaar lang is het goed gegaan en heeft 

hij kunnen doen wat hij wilde. 

 

In het weekend van 18 oktober 2020 ging het mis. Rien kreeg plotseling hoge koorts en belandde op de 

IC in Doetinchem. Daar werd hij behandeld met antibiotica en allerlei andere middelen om de bacteriën, 

die de mooie constructie kapot aan het knabbelen waren, te stoppen. 

Na een week wilde het ziekenhuis in Nieuwegein hem hebben voor een eventuele operatie (de hele 

constructie zou dan vervangen worden). 

Twee weken lang zweefden we tussen wel- of niet opereren. Rien werd intussen zo ziek van alle 

medicijnen, at en dronk niet meer en zou zo’n grote operatie niet meer doorstaan. 

Hij heeft toen opdracht gegeven om te stoppen met alle medicatie. Dat is een hele beslissing, heel 

dapper ook vonden wij! 

 

En dan val je onder de palliatieve zorg, hij wilde naar een Hospice.  

De mensen van het ziekenhuis hebben alles voor ons geregeld. 

Eenmaal in Hospice Rozenheuvel in Rozendaal (bij Velp) knapte Rien op. Geen antibiotica en andere 

rommel meer te krijgen maakte dat hij weer kon eten en drinken. 

 

Na drie weken verblijf in Rozenheuvel heb ik aangegeven hem thuis te willen verzorgen. Ook nu werd 

alles voor ons geregeld, van bed in de kamer tot contacten met de thuiszorg en palliatieve zorg 

 

februari 2021 was Rien zeven weken thuis, we hadden Kerst en de Jaarwisseling samen meegemaakt, 

heel bijzonder. Hij werd steeds een stukje sterker en ik hoef hem niet meer overal mee te helpen. 

In maart dachten we dat het allemaal goed zou komen, dat het lichaam net genoeg antibiotica had 

binnengekregen  om te herstellen. 

 

12 april is Rien opgenomen in het Slingelandziekenhuis. Hij had al langer last van zijn maag en darmen 

maar dat gooiden we op te weinig bewegen. En nu bleek het een verstopping te zijn die verholpen 

moest worden. Door middel van een katheter in zijn neus en klysma’s zou ‘de weg’ vrijgemaakt worden. 

Als dat verholpen is knapt hij wellicht sneller op, dachten wij. 

Helaas hebben we die woensdag een heel naar bericht gekregen. Er was een scan gemaakt die dag. 
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Aan het einde van de middag kwam de arts de kamer oplopen met de mededeling dat hij ons wilde 

spreken, in een andere ruimte. Je begrijpt wat we toen dachten….  

Rien had een tumor in de dikke darm, die de weg blokkeerde, we konden het niet geloven, waren 

helemaal perplex. Iemand die zoveel bloedonderzoeken, scans en dergelijke had gehad …... 

Er is toen een stoma geplaatst en dat gaf lucht. Rien moest aansterken, daarna zou er een behandelplan 

opgesteld worden. In Nijmegen ...daar zijn we geweest ...maar dat behandelplan was uitzichtloos. 

Na het gesprek dat we hebben gehad hebben we besloten dat we niets gingen doen. Het was heel 

complex! Er zou nog een heel naar onderzoek moeten plaatsvinden en nog weer een scan…... Daarna 

chemo, een operatie die heel pittig is, waarbij ook nog een nier verwijderd moest worden....Met het 

verhaal van de aorta erbij kwam uit dat bij nog een onderzoek, chemokuur en operatie, weer grote kans 

bestond dat de bacteriën op de aorta weer actief worden. Rien ging dit traject niet (weer) in. Hij voelde 

zich nu goed. We gingen erop uit, en zo nu en dan deed hij een klusje. 

 

Vrijdag 6 augustus hebben we mijn verjaardag gevierd met de (klein) kinderen.  

Donderdag 12 augustus werd Jan Willem 50. Wij waren al vroeg op pad naar Krommenie voor de 

verrassingslunch bij Havenrijk, het restaurant waar Kim werkt.  

Daarna gingen we mee naar huis en zijn gebleven tot 's avonds, ook nog een BBQ meegepikt. Heerlijk 

weer. Dat ging goed, Rien was fit en heeft zelf gereden.  

Zaterdag 14 augustus zijn we naar de verjaardag van broer Herman geweest hij werd die dag werd 70 

De zondag voelde Rien zich niet zo lekker, heeft zo'n beetje de hele dag op bed gelegen. 

Vanaf vrijdag 20 augustus, liep steeds de stoma niet door. Rien had steeds hevige buikkrampen.  

Dit herhaalde zich keer op keer. De laatste weken heeft hij palliatieve zorg gekregen. 

Deze prachtige groep mensen heeft hem liefdevol verzorgd. Zij hebben hem begeleid, samen met de 

huisartsen en thuiszorg, totdat hij zaterdagmorgen 18 september om zeven uur is weggegleden. 

 

De uitvaart was donderdag 23 september in Patrimonium, daarna hebben we Rien begraven op de 

Natuurbegraafplaats Slangenburg in Doetinchem. 

Aanstaande zaterdag zouden we 51 jaar getrouwd zijn. Vorig jaar konden we geen feest geven op 25 

september. Dit jaar ook niet. En toch heeft Rien ervoor gezorgd dat we rond deze datum bij elkaar zijn. 

 

Lieve groet, Ans Woudenberg 
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