


De slriid is geslreden. 
met telkens nieuwe moed 

Verbazingwel<J<.end /<.rochttg, 
't is over; zo is het goed. 

MartJJn Olde Rlekerlnk 

22juni 1987 13 februori 2012 

Martijn is in Oldenzaal geboren op 22 juni 1987 als 
jongste in een gezin van 3 kinderen. 

Hij groeide op in De Lutte waar hij de basisschool bezocht 
No de middelbare school in Oldenzaal en het ROC in 

Enschede ging hij aan het werk bij TNT in Oldenzaal waar 
hij iedere dag opgewekt en met veel plezier naar toe ging. 

Martijn had een voorliefde voor voetbal in het biizonder 
FC Twente, waar hij ,egelmotig op de tribune zat. 

Hij had een passie voor de Formule 1 en hij dronk graag 
een biertje met zijn vrienden 

Ook kon hij enorm genieten van de vakanties 
met het hele gezin met de caravan naar 

de Franse of Oostenrijkse Alpen. 

Op 12 oktober 2011 kwam de onheilsboodschap 
dot hij ongeneeslijk ziek was. 

Een periode van hoop en v,ees, meerdere ziekenhuis
bezoeken en behandelingen blok aan 

Door zijn ziekte werd zijn bewegingsvrijheid steeds 
bepel1\ter, waardoor hij enollTl kon genieten van al het 

bezoek dot hij mocht ontvangen. 
Hij uitte zich weinig over zijn ziekte, maar wij zijn bijzonder 

trots dat hiJ deze slopende en niet te winnen striid zo 
heldhaftig heeft gestreden Hij bleef al die lijd opgewekt. 

Wij zijn blij dot wij hem tot het eind liefdevol thuis, zijn 
geliefde plek, hebben mogen verzorgen. 

Op 13 februari 2012 is hii veel te vroeg, thuis overleden. 

No een afscheidsviering in de St. Plechelmuskell<. te De Lutte 
is hij op het kell<.hof aldoor begraven. 

Wij herinneren hem als een fantastische zoon. 
bioer en zwager. 

Voor uw blijk van medeleven tiidens zijn ziek zi;n en no 
zijn overlijden zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Jan en Paula 
Sabine - Joris 
Linda - Hugo 




