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In dankbare herinnering aan 

Rika Geertruida Buschers 
weduwe van 

Johannes Gerardus Olde Meierink 

Zij is geboren op 30 november 1920 te Bentelo. 
Zij overleed op 18 mei 2005 in het ziekenhuis te 
Hengelo. Na een plechtige Uitvaartviering heb
ben we haar op 23 mei te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Na een kort verblijf in het ziekenhuis is moeder 
en oma toch nog vrij plotseling overleden. 
Moeder werd 84 jaar geleden als oudste dochter 
in een boerengezin van 6 kinderen te Bentelo 
geboren. 
Als jong meisje moest zij de zorg voor het hele 
gezin op zich nemen. In de crisisjaren heeft ze 
zich erg ingezet voor haar familie en ook voor 
de evacués die bij haar thuis waren onderge
bracht. 
In 1949 ontmoette ze vader. Toen in 1950 haar 
oudste broer trouwde ging zij in Glanerbrug in 
betrekking. 
In 1953 trouwde zij met vader. Uit hun huwelijk 

werden 3 kinderen geboren; Ben, Henk en Riny, 
vooral de zorg voor Riny had haar speciale aan
dacht. 
De jaren gingen voorbij, de kinderen werden 
groot. In 1977 ging Ben in Utrecht studeren, 
een jaar later kwam Riny op de Losserhof. In 
1985 trouwde Henk met Charlotte en gingen 
naast z'n ouders wonen, er werden vier klein
kinderen geboren; Michel, Patrick, Angelique 
en Jeffrey. 
Vader overleed in januari 1996 en kort daarop 
ging moeder in Delden wonen, want ze wilde 
onafhankelijk blijven. 
Moeder bleeft vitaal tot op hoge leeftijd , ze was 
op orde en netheid gesteld en hield van een 
verzorgd uiterlijk. 
Ze leefde erg mee met de familie waarmee ze 
via de telefoon trouwe contacten onderhield en 
voelde zich betrokken bij haar buren op de 
Kloosterhof. 
Ze was een diepgelovige vrouw die trouw de 
kerk bezocht tot haar gezondheid het niet meer 
toeliet en ze via de kerktelefoon de vieringen 
volgde. 
God wij danken U voor deze goede moeder en 
oma. 

Wij danken u voor uw belangstelling en mede
leven na het overlijden van onze zorgzame 
moeder en oma. 

Fam . Olde Meierink 


