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Al een hele tijd 
zijn we je een beetje kwijt. 

Je was er wel en toch ook weer niet 
vaak deed ons dat veel verdriet. 

Je ging steeds verder bij ons vandaan 
tenslotte moesten wij je laten gaan. 

Zacht en kalm ben je ingeslapen 
wij waren daar gelukkig bij 

en ondanks alles zijn we blij 
dat je nu eindelijk rusten kan. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 

Gesina Maria Olde Riekerink-Brookhuis 

weduwe van 
Hermanus Johannes Olde Riekerink 

Geboren te De Lutte: 5 mei 1912. 
Overleden te Losser: 23 april 1998. 

Zaterdag 25 april hebben wij afscheid van haar 
genomen tijdens de viering van de Eucharistie in de 
St. Plechelmuskerk te De Lutte en hebben haar daar
na te ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats, aldaar. 

Mama: een vrouw van grote soberheid, een vrouw 
van weinig woorden. Ze was een moeder die zich vol 
overgave en energie aan haar gezin gaf. Samen met 
papa heeft zij in haar gezin een fantastische sfeer 
weten te scheppen , 't Pennkaamp. 
Ze kregen twee zoons en drie dochters, waarvan 
dochter Siny na zes maanden is overleden. Haar man, 
onze papa, is haar ruim dertig jaar geleden voorge
gaan door een tragisch ongeval. Dankbaar was ze 
voor de geborgenheid en warmte die ze mocht ont
vangen bij Jan , Thea en de kinderen. Tijdens haar 
ziekte hebben wij zo lang mogelijk geprobeerd haar 
op een liefdevolle wijze te verzorgen. 
Het was voor ons allen een moeilijke beslissing haar 
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/, jaar geleden op te laten nemen in "Oldenhove" te 
Losser. Dankbaar zijn we voor de goede verzorging 
die ze daar heeft mogen ontvangen. 
Zij is in ieders nabijheid vredig ingeslapen. Dat is voor 
ons allen een fijne gedachte die wij altijd blijven koes
teren. 

Voor uw medeleven en uw belangstelling bij haar uit
vaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

De Lutte, april 1998 

Kinderen en kleinkinderen 

Zandhuizerweg 11 
7587 LA De Lutte 


