
Mama, 

Ter herinnering aan 

Marietje Olde Riekerink 
Geboren op 1 september 1917 

Overleden op 16 december 1993 

weduwe van Herman Tönis 

al heel jong kwam je in je ouderlijk huis in een 
positie dat de zorg voor het gezin voor een groot 
gedeelte op jou terecht kwam. Daardoor ont
stond er een zeer hechte band binnen je familie. 
·wie hangt an meka as drek", zei je vaak. Dat het 
ook een zeer harde en moeilijke jeugd was durfde 
je pas kort geleden aan ons te vertellen. 
Het zorgen voor anderen ging als een rode draad 
door je leven. Je bent eerst bij een aantal gezin
nen in betrekking geweest en vanaf 1948 kreeg 
je met pa de zorg voor je eigen kroost.Voor pa, 
je kinderen en later ook voor je kleinkinderen 
stond je altijd klaar. Geld was niet belangrijk. 
• A'j ma liek en recht bint', zei je dan. Je zorg ging 
zover dat je jezelf altijd wegcijferde en het leed 
van anderen probeerde te verzachten. 
Toen je zelf ziek werd, kon je je eigen pijn en 
zorgen dan ook moeilijk met ons delen. Je had er 

zoveel moeite mee door anderen geholpen te 
moeten worden. Je wil om te leven en sterk te zijn 
maakte het accepteren van je ziekte voor jezelf 
erg moeilijk. Uiteindelijk kreeg je daar gelukkig 
toch vrede mee en ben je gestorven zoals je het 
liefste wou: in je eigen bed, thuis en op een 
rustige manier. Aan de Lyceumstraat en later bij 
Harry en Truus in je eigen huisje was gastvrijheid 
altijd troef. Voor sommigen was je als een tweede 
moeder. Bij je kleinkinderen kreeg je de nodige 
eretitels: "Kleine oma, Oma soep, Mijn vriendin
netje en Lieve oma", waren er een paar. 
Vooral van ons jaarlijks feest in de kampeer
boerderij genoot je. "De kloek met de kuukn's. 
Het hele spul bie meka·. 

Je manier van sterven was een voorbeeld, zoals 
je leven dat was. We wmen dankbaar aan je 
blijven denken. 

• Je kinderen en kleinkinderen 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en 
voor uw medeleven bij het overlijden van onze 
lieve mama en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

December 1993 
Landrebenlaan 46, 7573 Al. Oldenzaal 


