


In dankbare herinnering aan 

Hendrika Olde Rikkert-Zandhuis 
weduwe van Bernard Olde Rikker! 

Zij werd geboren te Ambt Almelo op 1 april 1898. Zij 
overleed op 1 juni 1991 op 93 jarige leeftijd in het 
verzorgingshuis "de Molenkamp" te Oldenzaal. 
Op 5 juni 1991 vierden wij de Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal waarna 
zij werd bijgezet in het familiegraf op het R.K. kerkhof te de 
Lutte. 

Een beetje verstild, maar met vrede in ons hart nemen wij 
afscheid van moeder en oma. Na de dood van vader, op 
12 augustus 1961, werd zij in toenemende mate de bin
dende figuur in ons familieleven en maakte zij ons deelgenoot 
aan haar levensloop, waarin wij een belangrijke rol gespeeld 
hebben. In haar prettige manier van vertellen en ophalen 
van herinneringen werd duidelijk dat zij niet alleen graag 
maar ook met aandacht geleefd heeft en het allemaal graag 
goed wilde doen. In dat licht bracht zij iets naar voren van 
haar persoonlijke levensgeschiedenis, de gevoelens die zij 
daarbij had, ook de dingen die in het leven maarten dele een 
goede oplossing hebben kunnen vinden. Door haar be-

scheidenheid hierin was er soms een onverwachte rijkdom 
in het contact met haar: misschien was dit wel het geheim 
waardoor het met de kleinkinderen zo goed klikte over en 
weer; heel vaak ging het over de studie ~n over het werk, 
maar ook over de manier van leven. 
In haar leven waren momenten van vreugde, er waren ook 
grote momentenvan verdriet. leder afscheid dat in het leven 
plaatsvindt, deed haar 'n beetje pijn, maar heel bijzonder in 
haar leven was het moment van de dood van haar man; de 
vroege dood van Herman, Dinie en Rikie, het afscheid van 
haar familie, broer en zus. Als zij voor en na tafel bad en in 
alle andere stille momenten van gebed, dan was er altijd de 
korte gedachtenis van de gelovige zielen zoals dat gezegd 
wordt in haar gebedstaal en dan wist je waaraan zij dacht: 
ze droeg ze bij zich en ze maakten deel uit van haar 
beproefde levensvreugde, die telkens weer boven kwam. 
Naast die bron in haar zelf, waren er de vele mensen die om 
haar gaven en die zij van haar gastvrijheid wilde geven: van 
huis uit daarin opgevoed heeft zij daar ook zelf de vruchten 
van geplukt. Ze kon heel dankbaar zijn en ze heeft niet 
nagelaten dat·ook van harte uit te spreken tegenover de 
zorg en de liefde die zij in de Molen kamp ontving, tot aan het 
moment dat zij in vrede stierf. 


