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Voor altijd in onze herinnering is 

Siny Kuipers 

echtgenote van 

BENNIE OLDE RIEKERINK 

Geboren op 5 januari 1931 te Losser is zij na een 
langdurig doch moedig doorlopen ziekteproces, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken op 
3 mei 1996 overleden. Wij zijn dankbaar voor het 
feit dat wij haar op weg naar de eeuwige vrede 
hebben kunnen begeleiden zodat zij rustig kon 
inslapen . Na de uitvaartviering in de dagkapel 
van de H. Maria Geboortekerk te Losser vond 
de crematieplechtigheid plaats in het cremato
rium ,.Enschede" te Usselo op 7 april 1996. 

Bedroefd maar dankbaar nemen wij afscheid 
van mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moe
der en lieve oma. 

Bijna zes jaar geleden werd zij ziek. Een kwaad· 
aardig gezwel deed haar krachten afnemen 
waardoor zij steeds minder in staat was te leven 
zoals zij gewend was. Zij hield van het leven en · 
van haar gezin. 
Een niet aflatende zorgzaamheid kenmerkte 
haar leven. Haar echtgenoot, kinderen en klein
kinderen vonden bij haar altijd een schouder en 
een luisterend oor. 
Ze beleefde veel vreugde door veel te geven en 
slechts weinig te nemen. 
Met veel liefde en een engelengeduld nam zij 
deel aan de belevingswereld van de klein
kinderen. 
Erg dankbaar zijn we haar voor het altijd harde 
werken dat ons in staat heeft gesteld onze weg 
in het leven te vinden. Geen opoffering was haar 
daarbij teveel. Daarnaast beleefde zij veel ple
zier door met pa de natuur in te fietsen alwaar 
zij haar ontspanning vond. 
Zij was een echtgenote, moeder en oma uit dui
zenden bij wie toch ook anderen warmte en gast
vrijheid vonden. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn echtgeno
te, onze moeder en oma willen wij u hartelijk 
danken . 

BENNIE OLDE RIEKERINK 
Kinderen en kleinkinderen. 


