


Ter nagedachtenis aan 

Betsie Kroeze 

Echtgenote van Bennie Olde R1ekerink 
en moeder van Suzanne en Gert Jan 

Betsie overleed op 56 jarige leeftijd in het Academisch 
Ziekenhuis in Groningen, nadat zij de laatste Sacra
menten der Zieken had ontvangen. 
Op woensdag 10 Januari 1996 werd zij herdacht t1J
dens de Uitvaartviering 1n de Thaborkerk in Hengelo, 
waarna de crematieplechtigheid in het crematorium 
in Enschede plaatsvond. 

Door alle mooie hennnermgen 
zal ons afscheid niet voor eeuwig zijn! 

Bets1e was de jongste in een groot gezin Op 6 jarige 
leefltJd over1eed haar moeder. De plaats van de moe
der werd door Tante' ingenomen. De opvoeding en 
vorming door Tante maakten haar tot oe lieve vrouw 
zoals wij haar mee11aakten. 
Tijdens een lange en plezierige verkenngsti1d, stond 
het omgaan met vrienden en de voetbal centraal. Toen 
later de kinderen werden geboren ontplooide zij zich 
tot een echte moeder. Zij was lief en zorgzaam en 
genoot van haar gezin. Ook voor haarzelf was het 
huis een plaats waar ze het liefst was. Zo kon ze zo-

mers intens genieten van de tuin. Familie en kennis
sen ontving ze graag thuis. Ze was er altijd voor ie
dereen en maakte daarbiJ haar eigen wensen onder
geschikt aan 01e van anderen. Zo heeft ZIJ 1n het be
gin en tijdens haar ziekte nauwlijks iets laten merken 
aan haar omgeving. · Betsie, hoe gaat het? Goed!" 
Ondanks haar ziekte heeft ze geprobeerd een zo nor
maal mogelijk leven te leiden. Niet alleen voor haar
zelf. maar ook om haar man en kinderen zo min mo
gelijk te belasten. Dit maakte zij mede mogelijk door 
haar positieve levenshouding. 
De manier waarop ze ruim 10 1aar met naar dieet en 
haar noodzakel.jke bezoeken aan Enschede omging 
heeft veel respect afgedwongen. De nieuwe nier be
tekende voor haar de start van een nieuw leven. Het 
leek of de hele wereld blij met haar was en ze waar
deerde de attenties bijzonder. Toen zich complica
ties voordeden kwamen de negatieve gevolgen van 
het lange dialyseren naar voren. Dit keer kon ZIJ haar 
positieve instelling en $terke wil niet omzetten 1n li
chaamskracht. We troosten ons met de gedachte dat 
ze toch nog 3 weken thuis heeft kunnen gemeten van 
haar hartewens. Met pijn in ons hart, maar met mooie 
herinneringen nemen we afscheid van haar. 
We gunnen haar de rust. Ze heeft het dik verdiend! 

Bennie Olde R1ekerink 
Suzanne en John 
Gert Jan en Elise 


