
In dierbare herinnering aan 

Richard Olde Riekerink 
vriend van Birgit Klein Breukmk 

papa van Joeri 

H1J werd geboren op 6 november 1960 in De 
Lutte. Maandag 25 augustus 1997 werd hij, tij
dens het beoefenen van Zijn geliefde sport, ge
heel onverwacht getroffen door een hersenbloe
ding. waarna h1J diezelfde middag overleed in het 
ziekenhuis te Enschede. Op vr11dag 29 augustus 
1997 hebben we afscheid van hem genomen tij· 
dens een herdenkingsbi1eenkomst in het "Fitness 
Centrum Marian·, waarna we hem ter ruste heb· 
ben gelegd op de Gemeentelijke Begraafplaats 
aan de Hengetosestraat te Otdenzaaf. 

Het is nog moeillJk te geloven dat hij er niet meer 
1s Niets zal ooit nog hetzelfde zijn nu h11 er niet 
meer is. 

Precies 1 1aar geleden begon hij met fitness. Hij 
was zeer dankbaar voor de vriendschap. de sti· 
mulans en de begeleiding die hit daar ontving. 
H11 was er trots op dat h11 binnen één jaar zoveel 
gewicht was kwijtgeraakt . Zijn leven tang is hij 
dik geweest. Daa• werd hlJ vaak mee gepest. De 
reacties van anderen op zijn omvang maakte dat 
hij als verlegen 1ongen geen zelfvertrouwen op 
kon bouwen. Tot de l ijd kwam waarop hiJ ging 
vechten om voor zichzelf op te komen. Dit ging 
zo met ups en downs. Steeds beter kon hij met 
zichzelf overweg. De laatste tiJd, had hij duide· 
lijk meer zelfvertrouwen. 

Richard stond midden in het leven en zat vol 
plannen Hi1 was met het ene nog niet klaar of 

het andere stonc1 op stapel. Zijn lijfspreuk was 
Wenn schon, denn schon". Vol overgave kon hij 

zich voor iets inzetten. Hij kon heel impulsief aan 
tets beginnen of met iets stoppen. H11 had een 
tomeloze energie. 

Richard was ook kind met de kinderen Hi; was 
gek op zi1n Joeri! Door Joeri ging h11 alles anders 
bek11ken. Hij werd geduldiger en bedenkel11ker. 

Richard was een idealist, zeer loyaal en hij stond 
alt11d klaar voor een ander. HiJ had veel vrien
den. En als fe hem als vriend had. dan had 1e 
ook een vriend. Voor hem was iedereen gelijk. 

Feestjes organiseerde hiJ graag. Op het feest zelf 
was hij de gangmaker en was graag het middel
punt van iedereen met zijn verhalen of Zijn zang. 
Muziek was voor Richard heel belangnJk. 

Birgit was de rem op zijn zeer enthousiaste le
ven. die voor de harmonie zorgde. Z11 had een 
enorm 1ncasserlngsvermogon. Met Birgit kon hij 
uren in het bos wandelen, praten én gemeten van 
de natuur. 

W11 verliezen In hem een lieve, enthousiaste 
vriend, die zich niet gebonden voelde aan regels, 
die moeilijke perioden heeft gekend. 
Daarom valt het zwaar om op zo'n 1onge leeftijd 
afscheid van hem te nemen. Vrienden zeiden: Er 
was absoluut geen tweede van! 

Met onze dierbare hèrinneringen aan hem pro
beren wij verder te leven. 

Graag willen we u bedanker voor uw belangstel
ling en medeleven na het overl.jden van mi;1 
vriend en papa. 

Birgit en Joeri 


