


Ter dankbare herinnering aan 

Rika Chrlstlna Bult 

weduwe van Gerard Philip Polko 

Geboren te Lonneker op 13 januari 1914 op de 
boerderij (De Korhaan) aan de Roosl<erweg, 

ove~eden aan de S.N. Menkostraat 'Kieyne Veert' op 
1 maart 1997. Na de gezongen Requiemmis in de 
St. Jozef keil( te Enschede is zij gecremeerd in het 
crematorium te Usselo op woensdag 5 maart 1997. 

Een dierbare, oprechte, liefdevolle en rechtvaardige vrouw is 
uit ons midden weggenomen. 

Geboren op de 'Korhaan' In lonnekar waar zij op zeer jonge 
leeftijd al een verantwoordeWika taak op zich moest nemen 
als gevolg van het te vroege ove~ijden van haar moeder. Als 
oudste van de meisjes in het gezin Butt kreeg ze noodge
dwongen de verantwoordelijkheid over het gezin en de boer
de~ aan de Rooskerweg. Dit heeft ze op eèn voortreffelijke 
en de op haar zo bekende wijze gedragen en uitgevoerd. 

Samen een gezin gesticht met Gerard Philip Polko en aan 
vier dochters en een zoon het leven geschonken. Haar le
ven heelt zich grotendeels samen met haar gezin afge
speeld aan de Hufsmaatstraat. Dahliastraat en 
Perseusstraat. Vervolgens verhuisde ze samen met Gerard 
naar het Hortenslaflat Alleen maakte ze de gang naar het 
Florapark en hel 'Kieyne Vaert' In Enac:hede. Dur- zij 
in haar leven heelt gewoond was zij een vrouw waar de 
buurt nooh tevergeefs een beroep op kon doen. Bijzonder 
handig met handwel1<en, breien en naaien. 

Voor haar gezin en later de kleinkinderen was zij een en al 
activiteit met belrekking tot het verstellen en maken van kle
ding. Voor een praa1je kon men ook altijd bij haar terecht. 
Een bijzondere evenwichtige en intelligente vrouw die met 
haar kinderen en kleinkinderen een bijzonder goed contact 
had. 
Haar aandacht ging ook altijd uil naar die kinderen en klein
kinderen. Zij had een brede belangstelling en nuchtere kijk 
op het leven. De liefde voor de kinderen was haar leven ten
volle uot. ledereen mocht graag bij haar op visite komen en 
zij had de gave om de mensen om zich heen te verzamelen 
die veel voor haar betekende Bij het weggaan van de visite 
kwam de traditoonele kreet van haar 'Wanneer kom je weer?' 

Haar leven werd gekenmerkt door haar lichamelijke handi· 
cap. In dat opzicht heelt haar leven vele pieken en dalen ge· 
kend, vele malen geopereerd maar iedere keer wist zij de 
kracht te vinden om terug te komen om binnen haar gezin 
voor man en kinderen de taak van moeder en huisvrouw ten 
uitvoer te brengen. · 
Plichtsgetrouw, gelovig en goed ziJn voor een ander hebben 
haar gesierd gedurende haar leven. 
Het over11jden van haar man Gerard Polko op 21 maart 1989 
betekende voor haar een groot vel1ies, mede ook doordat 
voor haar een S1Uk verzorging wegviel. 
Mede denkzij haar starke wil en de hulp van familie en ver
pleging heeft zij nog gelukldge jaren mogen meemaken op 
het Florapar!(. De laatste gang naar het 'Kleyne Vaerl' die zij 
helaas moest maken heelt zij echter moeilijk kunnen aan
vaarden. 
Wij zijn dankbaar dat onze moeder, oma en overgrootmoe
der rustig heelt kunnen sterven in het bijzijn van haar kinde· 
ren. 

Voor Uw vele bHjl<en van belangstelling zeggen wij U onze 
oprechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen en achterktl>inkind 


