
I Geloven in God 
en zorgen voor anderen, 

weinig vragen voor zichzelf 
Helpen voor anderen, 

weinig vragen voor zichzelf 
Werken voor anderen, 

weinig vragen voor zichzelf 



t 
Met veel liefde en eerbied 

willen we blijven denken aan 

Frans Olde Rikkert 
echtgenoot van Minie Borghuis 

Pa werd geboren op 12 januari 1925 te Lemselo. Na een 
arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor velen, is hij op 
24 september 2005 overleden. 

Hij trad op 29 december 1959 in het huwelijk met 
Minie Borghuis. Samen gingen ze wonen in een eigen 
gebouwd huis aan de Burg. Wallerstraat in Oldenzaal. 
Het gezin betekende alles voor hem. Daarin vond hij 
zijn geluk. Altijd stond hij voor zijn vrouw en kinderen 
klaar. Als bouwvakker hielp hij zijn kinderen met het 
bouwen van hun huis. Heel dankbaar en blij was hij 
met de komst van zijn kleinkinderen. Gelukkig heeft 
hij veel tijd met hen kunnen doorbrengen. 

In 1947 werd Pa voor zijn dienstplicht uitgezonden 
naar Indië. Zoals in zijn dagboek van destijds valt te 
lezen, moet hij als jongen van 22 jaar wel stevig in zijn 
schoenen hebben gestaan om die gebeurten issen te kun
nen doorstaan en te verwerken . Na zijn pensionering 
was de moestuin zijn lust en zijn leven. Vele uren 
bracht hij er in door en deelde hij de opbrengst met veel 
plezier en trots met anderen. 

Hij mocht ook graag kruiswoordpuzzels oplossen. Vaak 
hebben we gelachen om zijn nuchtere en droge humor. 
Pa was erg plichtsgetrouw. Dat blijkt ook uit zijn 
54-jari g lidmaatschap en inzet voor de bouw- en 
houtbond FNV. 

Pa was heel gelovig. Samen met Ma zaten ze elke 
zondag op hun vaste plekje in de Mariakerk. Toen bij 
niet meer naar de kerk kon, genoot hij erg van de 
kerkradio. Kort voor zijn 80e verjaardag kreeg Pa een 
herseninfarct. Daarna volgden vele ziekenhuisopnames. 
Telkens moest hij iets van zij n gezondheid inleveren. 
Hij wilde tot op het laatst alles zo zelfstandig mogelijk 
blijven doen. Hij bleef optimistisch en klaagde nooit. 
Als je vroeg: " Hoe gaat het?" ze i hij steevast: 
"Wel goed" en daarna vragend aan Ma: "Of niet Ma?" 

Op 3 1 augustus kregen we het bericht dat Pa een 
hersentumor had. Na een kortstondig ziekbed is hij 
thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. 

Zijn stoel blijft nu leeg. Zijn gastvrije: "Hoe is het? 
Wat wil je drinken?" zal nooit meer klinken. Met de 
woorden waarmee hij ons altijd uitzwaaide, nemen wij 
nu afscheid van hem: 

"Bedankt. Hartstikke bedankt!" 

Uw voortdurende medeleven en belangstelling hebben 
we zeer op prijs gesteld. 

H.B.M. Olde Rikkert-Borghuis 
Kinderen en kleinkinderen 


