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weduwe van 
Hendrikus Cornel is O lde Rikkert. 

Ma werd geboren op 1 februari 1928 te De Lune. 
Na een toch wel lange periode van ziekte is ze te 
Oldenzaal op De Molen kamp cwerleden op 13 maart 
2001. Na de uitvaart in de Plechelmuskerk hebben 
we haar te ruste gelegd op het R K kerkhof te 
Rossum. 

Na haar jeugd in De Lune te hebben doorgebracht, 
is ze na haar huwelijk in Lemselo komen wonen. In 
hun huwelijk kregen ze vijf kinderen, waarvan Erna 
wat extra zorg en aandacht nodig had. Trouw werd 
Erna dan ook wekelijks bezocht op 't Bouwhuis. 
Naast haar huishoudelijke werk nam ze ook een deel 
van de boerderij taken op zich, omdat pa overdag 
naar z'n werk ging Haar grootste hobby was de tuin, 
hieraan besteedde ze vele uren. Nadat de kinderen 
wat groter werden, kreeg ma wat meer tijd Deze 
besteedde ze door een bestuursfunctie in de vereni
ging voor geestelijk gehandicapte kinderen, en een 
plaats in de ouderraad van de MëM> op zich te ne
men. 

Later ontdekte ma het schoonmaakmiddel Swipe. 
Hiercwer heeft ze verschillende demonstraties aan 
huis gegeven 
Ma had altijd een rotsvast vertrouwen in God en 
Maria. Dit was voor haar een grote steun tijdens 
haar ziekte. Vandaar ook dat ze drie keer na een 
zware operatie een bezoek bracht aan Lourdes. 
Door haar ziekte heeft ze behoorlijk wat moeten 
meemaken en verschillende operaties moeten on
dergaan. Toch krabbelde ze samen met vader er 
weer bovenop 
In 1991 besloten ze het wat rustiger aan te doen en 
te verhuizen naar Oldenzaal. Daar kon ze gaan ge
nieten van het leven en de kleinkinderen, waar ze 
vele liedjes mee heeft gezongen. 
Alsof ma nog niet genoeg had meegemaakt, over
leed op 27 oktober 1999 plotseling pa, haar grote 
steun en toeverlaat. Dit was een groot gemis voor 
haar en dan ook de reden dat ma verhuisde naar 
het bejaardenhuis De Molenkamp. Hier heeft ze 
haar laatste jaar in liefdevolle verzorging mogen 
doorbrengen. 

De familie Olde Rikkert dankt u allen voor uw me
deleven en belangstelling na het OYerlijden van onze 
lieve moeder en oma. 
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