


Voor alt11d 1n onze herinnering 
en ons hart 1s 

Bennie Olde Riekerink 

weduwnaar van Siny Kuipers 

Geboren op 12 1un1 1921 te Gildehaus IOJ 
1s hij moegestreden op 14 januari 2009 van ons 

heengegaan. Dankbaar zijn wij voor het feot dat w11 
hem op Z•Jn wog naar de eeuwige vrede hebben 

kunnen begeleiden waardoor hij zo rustig mogelijk 
kon inslapen. Na do uitvaartviering in de kapel van 

het verpleegcentrum Oldenhove te Losser zal de 
crema11eplocht1ghe1d plaatsvonden op 19 ianuari 
2009 1n het crematorium " Enschede" te Usselo. 

Vol verdriet maar eeuwig dankbaar nemen WIJ 
afscheid van onze lieve en zorgzame vader. 

schoonvader en opa 

B11na 24 iaar geleden werd hiJ getroffen door een 
onfortuonhjk8 gebourtems waardoor hoj on belang rij· 
ke mate Zijn mob1hte1t verloor. Daarvoor had hij een 
arbeidzaam leven achter de rug. Een leven dat h 1j 
sinds 16 juli 1956 deelde met zijn vrouw Samen 
bouwden zo, door hard te werken, aan een toe
komst waarin het hun kinderen aan niets mocht 
ontbreken. En ondanks dat het soms met altijd even 
gemakkelijk gong, wist hij toch altijd zi jn humor te 
bewaren 
Eenmaal gepensioneerd kon hij zich volledig wijden 
aan zojn moestuin, zijn dieren en de natuur waarvan 
hoj vooral f ietsend samen met zijn vrouw wost te 
genieten. Ook Zijn dochters, zijn schoonzoons en 

kleonkonderen mochten ZIJn zachte en zorgzame aard 
ervaren. BiJ het minste wisten ze zich verzekerd van 
zijn warme belangstelling. Tot Z•jn grote spijl echter 
kon hij zijn kleonkonderen noet vermaken op de 
manier waarmee hij z11n dochters all•Jd heeft kun
nen plezieren toen ZIJ nog als kinderen opgroeiden. 
Niettemin was zijn betrokkenheid bij hen zodanig , 
dat ze noon oets tekort Zijn gekomen en beleefde hij 
veel plezier aan hetgeen hij van ze terug mocht ont
vangen. 
Biina 13 jaar geleden echter werd ziin ergste droom 
bewaarheid. Na een huwelijk van 40 jaar werd hij 
weduwnaar Bovendien word hij met de jaren 
steeds minder mobiel en werd hij steeds meer 
afhankelijk van do mantelzorg, verleend door zijn 
oudste dochter en schoonzoon. Ook het gemis van 
z11n vrouw ging hem steeds vakor parten spelen. 
Desondanks wost hoJ on deze laatste 1aren van zijn 
leven iedereen mo1 z11n 1nnomendo en ontwapenen
de humor aan het lachen te kriigen. 
Afscheid nemon gong vaak gepaard met de woor
den. • Auf wieder sehen macht Freude" 
H11 was een echtgenoot, lschoon)vader en opa doe 
w11 voor altijd zullen missen maar die toch ook fijne 
en warme horinnerongen on ons achterlaat 

Voor uw belangstelling en modolovcn zowel tijdens 
het leven als na het overlijden van onze 
lschoon)vader en opa wollen wij u hartelijk danken. 

Loosseno on Honk Prinsen 
Jessica en Edwin 
Mayco en Eline 
Manon en Rennoe van den Broek 


