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DANKBAAR 
OM WAT JE 
VOOR ONS 

BENT GEWEEST 



t 
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Toon Olde Riekerink 

echtgenoot van Santje Hazekamp 

Hij werd geboren te Achterberg (Dld.) op 4 juni 
1923. Na een kortstondige ziekte overleed hij toch 
nog plotse ling in het ziekenhuis te Enschede op 18 
maart 1996. We hadden hem voo r het laatst in ons 
midden tijdens een Euchari stieviering in de H. 
Drieëen heidskerk te O ldenzaal, waarna we hem 
hebben bege leid naar de begraafp laats aan de 
Hengelosestraat. 

Bedroefd, maar dankbaar nemen we afscheid van 
mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa. 
Ongeveer een jaa r geleden werd hij ziek. Een 
kwaadaardig gezwel was er de oorzaak van dat zijn 
krachten afnamen, en dat hij steeds minder in staat 
werd te leven zoals hij gewend was. 
Toon hield van het leven, van zijn gezin, van zijn 
hobbiesen van de mensen die hij kende. Hij kon erg 
moeilijk accepteren dat hij z iek was en heeft ge
vochten om bij ons te kunnen blijven . Moegestreden 

is hij afgelopen maandag gestorven, omringd door 
de zorg en de nabijheid van zijn gez in. 
Vader had samen met moeder een ge lukkig huwe
lij ksleven, en trots was hij op zijn kinderen en 
kleinkinderen. Het was erg fijn samen, en de ve le 
goede herinnerin gen w illen we in ons hart en onze 
gedachten bli jven meedragen. 
Toon was een zorgzaam mens. Jaren lang werkte hij 
vo l toewijding bij de openbare werken van de 
gemeente O ldenzaa l. Ge lukkig was hij met z ijn 
ve le hobbies, vooral ook na zijn pensionering.H ij za l op 
veel plaatsen, en zeker ook thui s, gemist worden. 

Beste Toon, lieve man, vade r en opa, het 
doet pijn je te moeten missen, maar dank
baar zijn we voor je liefde en zorg. Nu je 
gestorven bent wensen we de rust en de 
vrede van God toe. We blijven je in ons hart 
vasthouden en w illen in ons gebed aan je 
blijven denken. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa, wi llen w ij u hartelijk bedanken. 

Santje O lde Riekerink- Hazekamp 
kinderen en kleinkinderen. 


