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Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Lies Olde Rikkert-Bosch 

Op 14 oktober 1914 werd ze in De Lutte gebo
ren. Ze was 47 jaar gehuwd met 

Gerard Olde Rikkart 

Nadat ze het Sacrament van de Ziekenzalving 
had ontvangen, overleed zij thuis op 30 mei 1995 
We hebben haar op 3 juni, na een Eucharistie
viering in de Maria Geboortekerk in Losser, naar 
haar laatste rustplaats begeleid op het r.k. kerk
hof. 

Nu we afscheid moeten nemen van mijn dier
bare vrouw, onze zorgzame moeder en oma, 
doen we dat met vele dankbare herinneringen. 
Jarenlang al kampte ze met een zwakker wor
dende gezondheid. Maar ze wist ermee te le
ven. En dank zij de goede verzorging, met name 
van haar man, kon ze tot het laatst thuis blijven, 
in haar eigen omgeving. 

Ze was trouwens altijd graag thuis. Daar zorg
de en werkte ze met veel liefde voor haar man 
en kinderen . Dat was haar lust en haar leven. 
Graag werkte ze ook in de tuin, ze hield veel van 
planten en bloemen. 
Met veel zorg en belangstelling bleef ze het le
ven volgen van haar kinderen en met name ook 
van haar kleinkinderen. 
Door haar ziekte werd haar wereld steeds klei
ner, maar geestelijk bleef ze sterk. 
Ze wist overal over mee te praten en ze had ook 
duidelijk een eigen mening. 
Je hoorde haar nooit klagen, ze accepteerde de 
beperkingen die haar ziekte haar oplegde. 
En sinds een half jaar leefde ze toe naar het na
derende afscheid . Vol overgave en heel bewust 
ontving ze in november het Sacrament van de 
Ziekenzalving, zich omringd wetend door haar 
man en haar kinderen. 
Na dit welbestede leven bevelen we haar nu aan 
bij God. Dat zij nu leven mag in Zijn Liefde en 
Zijn Vrede. 

Moeder, oma bedankt voor alles ! 

We zijn U dankbaar voor het medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma. 

G.H.J. Olde Rikker! 
Kinderen en kleinkinderen. 


