
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Bernhard Rieksma 
In Freisenbruch (Old.) werd hij gebo
ren op 1 april 1908. Vanuit Friesland 
11a de boerderijen van Hengevelde kwam 
hij naar Losser. Daar sloot hij zijn ker
kelijk huwelijk op 9 november 1944 met 

Maria Gerharda Wolters. 
De laatste jaren was zijn gezondheid 
n et van een al te sterke conditie. De 
longen en het hart maakten het hem 
soms moeilijk. Nadat hij alles, wensen 
e, pap.eren, voor de toekomst geregeld 
had, nam hij afscheid van de zijnen en 
van het leven. Hij ontving de zieken· 
zalving op 27 februari 1985. Na een 
H. Mis ten uitvaart in de Maria Ge
boortekerk te Losser volgde de crema· 
:ie in Usselo, 4 maart 1985. 

Pa Rieksma was kantonnier bij de Pro
v.ncie Overijssel. Dat was zijn trots. 
Hij had een open oog voor boerderij, 
tuin, sloot en straat. 
Zijn gezin, natuurlijk zijn vrouw Marie 
als eerste, maar ook de kinderschaar, 
was hem zeer dierbaar. Wat een sfeer ! 
Wat hebben ze er onderling flink van 
genoten. 
Pa reed op zijn solex door Losser met 

een schop of een zak kunstmest er 
achter op. Na zijn pensionering werd 
nog menig klusje klaar gemaakt: tuin
verzorging, heg knippen, land spitten. 
Tot bijna in de volmaaktheid. "Het 
moest voor mekaar zijn". 
Hij maakte graag een praatje en kon 
echt genieten van een grap. Hij was een 
rustige man, met wie iedereen overweg 
kon. 
Zijn geloof beleefde hij in stilte, zonder 
veel ophef, maar daar vond hij zijn troost 
en werklust. Hij wist zich daar ook ge
steund, toen hij Zijn einde voelde na
deren. Hij wilde graag terug naar zijn 
Schepper. 

Pa Rieksma, 
Jij was een fijne Pa ... 
En dat zul je altijd blijven ook ! ! ! 

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

M. G. Rieksma-Wolters 
kinderen en kleinkinderen 


