


We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 
Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te 
mogen doen. Je was voor mij een lieve vrouw en voor ons een 
lieve moeder en oma. We konden altijd op je rekenen. We 
zullen je missen. 

Ter dankbare herinnering aan 

Aleida Berendina Olde Riekerink-Pleyhuis 

echtgenote van Johannes Andreas Olde Riekerink 

Ze is geboren te Losser op 21 januari 1911. Op 5 augustus 
1998 stierf ze in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te 
Oldenzaal. We hebben op 8 augustus d.o.v. afscheid van haar 
genomen in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal. Daarna heb
ben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerk
hof aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Nu is zij er niet meer. Het is stil en leeg in huis. Vader blijft 
alleen ·achter, wij zijn allen erg bedroefd maar ook dankbaar 
dat zij zo lang bij ons heeft mogen zijn. Ze was een lieve, 
eerlijke hard werkende vrouw. Niets was haar te veel. Werken 
op het land was haar grootste hobby en wij konden ook alles 
wat ze verbouwde van haar ophalen. 

Ook als er oppas nodig was voor de kleinkinderen stond zij 
alt!Jd voor ons klaar. Vooral de laatste jaren heeft moeder het 
niet gemakkelijk gehad. Door een bovenbeenbreuk kwam ze 
in het ziekenhuis terecht, waar een operatie plaats vond. 
Daarop volgde het verzorgingstehuis St. Gerardus Majella te 
Denekamp alwaar ze drie maanden moest revalideren. Toen 
volgde in september de Molenkamp waar vader al een paar 
maanden rustig woonde en alles voor haar had ingericht. Daar 
hebben ze samen een hele mooie tijd gehad waar ze iedereen 
rustig konden ontvangen en de deur altijd open stond. Daar 
heeft vader haar tot 5 augustus tot het laatste uur verzorgd. 
Toen moest ze opnieuw naar het ziekenhuis om een zware 
operatie te ondergaan. Dat mocht niet meer baten en ze is 
rustig ingeslapen. 
Wij zijn dankbaar voor wie zij was en voor alles wat zij voor 
ons gedaan heeft. Moge God haar de sleutel geven om de 
hemelpoort te openen zodat ze daar niet hoeft te wachten en 
rechtstreeks door kan gaan naar de mooiste plaats in het 
hiernamaals. 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Oldenzaal, augustus 1998 

J.A. Olde Riekerink 
Albert & Siny 
Liane - Adriaan 
René - Nicole 
Robert - Laura 


