
Met veelliefde willen wij blijven denken aan 

Martha Helene Ourek 

weduwe van 

Sernardus Olde Riekerink 

Zij werd geboren op 17 februari 1919 in 
Altkloster (D). 

Voorzien van het Sacrament van de Zieken, 
overleed ZIJ in het ziekenhuls te Enschede op 

25 juli 1996. 
Wij hebben haar op 30 juli na de 

Eucharistieviering in de H. Mana Geboortekerk 
naar haar laaste rustplaats begeleid en gelegd 

in het graf bij haar man. 

In de stilte van de nacht, in het bijzijn van de 
kinderen, is zij overleden. 
Moeder was een vrouw van wemig woorden, 
maar met een groot hart en d1ep geloof. 
Nadat vader meer dan twee jaar alleen was 
geweest na de dood van zijn vrouw, huwde zij 
met hem en nam samen met vader de zorg op 
zich voor ons gezin. 
Die stap in haar leven zullen wij altijd in haar 
blijven bewonderen en waarderen. Zij werd 
onze moeder met alle zorgen van dien. 

De allerbeste herinneringen zullen wij bewaren, 
haar toewijding en zorg 
Moeder genoot ervan, de kinderen en klein
kinderen om z1ch heen te hebben. Zij stond 
open voor het doen en laten van de klein
kinderen, en was een vrouw die met haar liJd 
meeging. .. 
Zij vertelde vaak over haar werk op de boerden] 
en later in betrekking in de tijd dat ze nog in 
Duitsland woonde. Moeder was graag thuis, 
maar was allesbehalve eenzaam. Ze nam op 
tijd en plaats deel aan een gezellige m1ddag 
van de KBO en ging zo nu en dan naar de 
bingo. . . 
Langzaam ging haar gezondheld achterwt . H~t 
kostte haar veel moeite om steeds een stukJe 10 

te moeten leveren van wal ze zelf altijd nog kon 
en vaker een beroep moest doen op anderen. 
In het Sacrament van de Ziekenzalving hebben 
we biddend haar en elkaar op het afscheid 
voorbereid. 
ZiJ moge rusten 1n vrede. 
Voor Uw meeleven en Uw aanwezigheld bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer 
dankbaar. 

Haar kinderen en 
kleinkinderen. 


