
Een moeder sterft altijd te vroeg, 
het maakt niet uit hoe oud. 

Je hoopt dat God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 

Maar als de jaren knellen gaan, 
ze ziek wordt moe en koud. 

Bid Je dat God haar bewaren zal, 
omdat je van haar houdt. 

In dierbare herinnering aan 

Martina Geertruida Margaretha 
Olde Rlekerlnk • Meijer 

weduwe van 
Hendrikus Antonius Olde Riekerink 

Zij werd geboren op 4 april 1913 te Losser. Op 22 juni 
1996 is zij overleden in het verpleegcentrum 

Twente-Oost. Op 26 juni hebben we haar lichaam 
aan de aarde toevertrouwd. 

De moederrol, die je als grote zus vervulde in je ou
derlijk huis, was zo vanzelfsprekend dat je in het hu· 
welijk met vader op vele manieren hierop voorbereid 
was. Het moeder-zijn was toen ook al doorweven met 
een zakelijke aanpak. Hierdoor is het delegeren, aan· 
pakken en doorzetten ons van kindsaf aan met de 
paplepel ingegeven. Jouw unieke samenwerking met 
vader en z'n broer Gerard bracht de zaak tot bloei, 
mede door je scherpe visie en ondernemersgeest. 
Ondanks de drukte in de zaak, de zorg voor het grote 
gezin, vond je tijd voor schilderen, bloemschikken en 
andere decoratieve bezigheden met een groot gevoel 
voor kunst. 

Met jouw humor gaf je extra glans aan menig feestje 
door je goede. gedetailleerde voordrachten. Bij de 
"Böggelclub, de U.V.V. en je eigen seniorengroepje 
kunnen ze daarover in geuren en kleuren vertellen. 
Een fraai recent voorbeeld hiervan was je drieëntach· 
tigste verjaardag, waarin je • evenals op je tachtigste 
verjaardag · als middelpunt de voor jouw zo bekende 
toespraak hield. Deze laatste keer van uitgebreid sa· 
menzijn in de huiselijke kring gaf je ons een herhaling 
van de boodschap, die we reeds allen een jaar terug 
aan je ziekbed meekregen. Hier kregen we de unieke 
kans om samen en ook persoonlijk afscheid van je te 
nemen. 
Het afgelopen jaar heb je je kunnen voorbereiden op 
het weerzien met Hendrik, omdat je stellig geloofde 
met hem samen in de hemel te kunnen toezien, hoe 
wij · kinderen en (achter-) kleinkinderen · het hier ma· 
ken. 

In elk kind kun jij wel meerdere van bovengenoemde 
talenten terug vinden. Want ondanks alle zakelijke be· 
slommeringen heb je steeds een subtiele combinatie 
gemaakt van liefde, aandacht. aansporing en opvoe· 
ding. 
We zullen je dankbaar blijven gedenken. 

Lieve moeder, 
Je rust is nu compleet 

Je bent met Hem gegaan 
Samen met pa kun je kijken 

Hoe je voortleeft in ons bestaan. 

Voor al uw medeleven bij het overlijden van onze 
zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, 
zeggen wij u hartelijk dank, 

Fam. Olde Riekerink 


