


Ter nagedachtenis aan 

Andreas Jacobus Riesmeijer 
(André) 

echtgenoot van Ine Vloedbeld 

Op 25 juli 1947 werd hij te Overdinkel 
geboren en overleed eveneens te Overdinkel op 

6 augustus 2005. 
Op 1 O augustus hebben wij hem in besloten kring 

begeleid naar het crematorium te Usselo. 

André was de jongste uit een gezin van zeven kinde
ren. In ons huwelijk van bijna 31 jaar is hij uiteindelijk 
samen met mij toch weer huiswaarts gekeerd naar 
Overdinkel aan de Pastoor van Laakstraat 18 waar hij 
vanaf december 1990 tot en met zijn overlijden met 
zoveel plezier heeft gewoond aan het kerkebos. 

André was altijd eerlijk. Hij hield niet van mooie praat
jes. Zowel zakelijk als privé was hij altijd recht door 
zee. Als hij iemand mocht dan merkte je dat aan hem 
en andersom ook. De mensen die ons de laatste tijd 
bijgestaan hebben weten dat ook. Zijn ongeneeslijke 
ziekte maakte dat het nog duidelijker naar voren 
kwam. 

Zijn grootste hobby was fietsen. Als het eventjes kon 
zat hij op de fiets en vooral op de zondag gingen we 

dan samen vaak naar Gronau of De Lutte, een favo
riete afstand, om eventjes een terrasje te pikken. Hij 
heeft de laatste weken voor hij op bed kwam te liggen 
nog zo ontzettend veel klusjes voor mij gedaan. Hij 
wilde de zaken op orde hebben. Ik ben hem daar dan 
ook ontzettend dankbaar voor. 

Hij heeft veel steun van zijn eigen familie en vrienden 
gehad. Vooral van een heel klein ventje, Vigo, dat hem 
door de moeilijkste periode getrokken heeft. 
Daarnaast hebben hem de korte gesprekjes op straat 
met bekenden of op het werk met collega's, als wij 
daar samen naar toe gingen, heel goed gedaan. 

Betrokkenheid van anderen in welke vorm en welke 
manier dan ook heeft hij zeer gewaardeerd en hebben 
hem geholpen in deze afgelopen moeilijke periode. 

Namens hem wil ik dan ook een ieder bedanken hier
voor. Die steun van jullie allen heeft André heel goed 
gedaan. 

Het zal voor mij niet gemakkelijk zijn om dit leven 
zonder hem verder te leven. 

"Elk uur is kostbaar. Wacht daarom niet op 'n tijd, die 
je beter uitkomt, want je bent er niet zeker van, dat je 
die dingen ook krijgen zal." 

Ine 


