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In liefdevolle en dankbare herinnering aan 

Rudy Strikker 
'21 april 1941 t 29 juni 2009 

Rudy is geboren op 21 april 1941 te Hengelo. Hij was de jongste 
u~ een gezin van tien kinderen. Op jong volwassen leeftijd is hij 
zi1n ouders verloren. Na het overlijden van zijn moeder is hiJ bij ziJn 
zus Annie in huis komen wonen. Rudy wer1<te op advies van zijn 
vader bij Dikkers. Hij besloot echter zijn eigen gevoel te volgen en 
kapper te worden. In de jaren zestig ontmoette hij Ineke, de liefde 
van zijn leven. Samen met haar begon hij Kapsalon Strikker aan 
de Oldenzaalsestraat m Hengelo. 

Op 18 september 1967 trouwde hij met Ineke. Hun huwelijk werd 
gezegend met twee dochters, Annuska en Corelle. Samen vormden 
z,j een gelukkig, liefdevol en harmonieus gezin. Hun leven kende 
naast gelukzalige momenten ook veel momenten van pijn en 
droefheid door het vroegtijdig overlijden van naasten en 
familieleden. Ook de ziekteperiode van Ineke heeft hem veel pijn 
gedaan. Rudy was een echte levensgenieter. Hij hield van het 
leven, gezelligheid en mensen om zich heen. Hij had voor iedereen 
altijd een vriendelijk woord. 

Hij hield van lekker eten en een glaasje wijn. 'Wijn daar moet iets 
bij' zei hij altijd . Voor hem een aanleiding om nog wat lekkers te 
nemen. Daarnaast heeft hij vele uren doorgebracht met bridgen en 
was hij actief lid van het koor in de Stephanuskerk.Helaas moest 
Rudy wegens fysieke klachten noodgedwongen stoppen met hun 
florerende zaak. Daarom richtte hij zich samen met Ineke op andere 
zaken en hebben ze vele mooie reizen gemaakt, waarvan ze intens 
hebben genoten. 

Voor Annuska en Corelle stond hij dag en nacht klaar. Hij was een 
toegewijde en zorgzame vader, die veel liefde aan zijn kinderen 
en schoonzoons gaf. Ook hield hij veel van de hond Beike, die hij 
'de kleine meid" noemde.De laatste jaren werd zijn leven helaas 
beïnvloedt door de huidziekte LCH. Sinds een half jaar woonde hiJ 
in hun nieuwe appartement. Dit was een mooie woning voor hun 
'oude dag• waar zij 'gemakkelijk de deur achter zich dicht konden 
trekken' om op vakantie te gaan. 

Deze plannen werden echter bruut verstoord. Groot was de klap 
toen hij op 8 oktober 2008 te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Hij heeft gevochten tegen deze ziekte met alles wat hij in 
zich had om zijn dromen en toekomstplannen met zijn gezin te 
verwezenlijken. Hij was en bleef altijd attent en complimenteus 
en hij droeg zijn lot waardig en legde zijn leven in Gods hand. 

Vol bewondering voor zijn vechtlust maar trots op het dragen van 
zijn lijden hebben wij hem veel te vroeg moeten laten gaan. 
Dankbaar zijn wij dat wij aan zijn laatste wens konden voldoen, 
zodat hij te midden van ons thuis kon sterven. 

Rudy, je bent een voorbeeld voor ons. 
Wij weten dat je nu in Gods handen bent. Rust zacht 

Onze oprechte dank gaat uit naar alle behandelend artsen en 
zorgverleners. in hel bijzonder dr. H. van Enter, huisarts. dr. Van de 
Loosdrecht, VU Amsterdam, dr. Schaafsma en zijn team F1 M.S. T. 
Enschede en Carint Thuiszorg, en allen die op enigerlei wijze 
medeleven en belangstelling hebben getoond ~jdens de ziekte en 
na het heengaan van onze dierbare RuiJy. 
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