
Ter nagedachtenis aan 

Bernardus Olde Riekerink 
echtgenoot van 

Martha Helene Durek, 
eerder weduwnaar van 

Johanna Gesina Nijland. 

Hij werd geboren op 8 februari 1903 
in De Lutte. Op 12 juli 1987 stierf hij 
plotseling, nog gesterkt door de H. Zal
ving der zieken. We hebben hem op 
15 juli, na een Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk, naar zijn laatste 
rustplaats begeleid op het R.K. kerkhof 
te Losser. 

Dankbaar willen we onze vader en opa 
blijven herinneren, nu we zo plotseling 
afscheid van hem moeten nemen. 
We zijn dankbaar, dat hij zolang bij 
ons mocht zijn, dat hij het wel en wee 
in onze gezinnen kon meebeleven. Hij 
was zeer zorgzaam voor ieder van ons. 
Zijn eigen verdriet stopte hij weg, om 
mee te leven met zijn kinderen en klein
kinderen. 
Hij hield van muziek. In zijn jonge ja
ren was hij lid van het zangkoor en van 
de Plechelmusharmonie in De Lutte. 

Ook in latere jaren genoot hij ervan 
naar muziek te luisteren. 
Het grootste gedeelte van zijn leven 
werkte hij in de textiel. Al vrij jong 
stond hij alleen met drie jonge kinde
ren. Dat was een zware tijd voor hem. 
Gelukkig beleefde hij daarna nog fijne 
jaren in zijn tweede huwelijk. 
Vader was een zeer gelovig mens, zijn 
geloof gaf hem steun en kracht. Voor~I 
ook in de laatste levensfase, waarin 
zijn gezondheid zwakker werd. Het was 
voor hem een beproeving, dat hij licha
melijk niet meer mee kon. 
We zijn moeder dankbaar dat zij hem 
tot het laatst liefdevol verzorgd heeft. 
Laten wij bidden dat vader, nu bevrijd 
van angst en zorg, leven mag in de 
liefde en vrede van God. 
Heer, geef hem de eeuwige rust ! 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij onze op
rechte dank. 

M. H. Olde Riekerink·Durek 
kinderen en kleinkinderen 


