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In dankbare herinnering aan 

Richard Reljken 

echtgenoot van Ine Reijken • Kerkhof 

Hij werd geboren op 2 februan 1931 te Hengelo. 
Na het ontvangen van het H. Sacrament der Zîeken 

is hij op 27 mei 1997 te Hengelo over1eden. 

Hij groeide op als jongste zoon in een gezin van vijl 
kinderen. Na zijn ULO werkte hij als modelmaker en 
in de avonduren behaalde hij de benodigde diploma's 
om, samen met Ine, de zaak van zijn moeder over te 
nemen. Het assortiment manufae1uren werd later uit· 
gebreid met woninginrichting 
In 197 4 trad hij m dienst bij de Raad van Arbeid als 
buitendienstmedewerker. Na het behalen van het di
ploma Sociale Verzekeringen kwam hij in de binnen
dienst. Bij de Raad van Arbeid, later de Sociale 
Verzekenngs Bank, heeft hij 19 jaar gewerkt. 
Vakanties werden in deze periode kamperend door· 
gebracht. Dit kamperen werd na zijn vervroegd uittre· 
den zijn grootste hobby. Zowel thuis als op vakanties 
kon hij intens genieten van de rust en pracht van de 
natuur Lange reizen met de Twentse Caravan Club 
waren zijn lust en zijn leven. Tijdens deze reizen viel 
het hem zwaar zijn kleinkind te moeten missen, waar 
hiJ met volle teugen van genoot. 

Ook hielp hij zijn kinderen graag met klussen en kar· 
we111es zoals tuinieren. H11 was trots op z11n kinderen 
en dankbaar dat ze hun eigen "stekkie" hebben ge· 
vonden. 
Hij hield van gezelligheid met een pils1e erbij. Maar 
de laatste jaren veranderde het een en ander Veel 
mensen om zich heen en teveel drukte kon hij niet 
meer aan. Langzamerhand voelde hij zich verzwak· 
ken. Toch hoorde je hem er niet vaak over. In de
cember 1996 Is bekend geworden dat hij ongenee· 
slijk ziek was en niet veel tijd van leven meer had De 
tijd die hem nog restte heeft hij goed besteed. Wat h11 
nog kon deed hij met veel plezier. Ook genoot h11 op
bmaal van het samenzi1n met Ine, kinderen en klein· 
kinderen. Hij was intens gelukkig en trots dat hij de 
geboorte van z11n tweede kleinkind nog heeft mogen 
meemaken. Zowel de geboorten van z11n eigen kin· 
deren als kleinkinderen waren de hoogtepunten m 
zijn leven. 
Tot het laatste moment Is hij omringd geweest door 
Ine en kinderen die hem steeds zoveel en zo goed 
mogeliJk hebben verzorgd In huiselijke knng. 
Na een 1100r hem moeUijke periode van ZJek ziJn is h11 
uiteindelijk dinsdag 27 mei 1997 vredig ingeslapen. 

We houden hem in hennnenng als een consequente, 
oprechte en zorgzame lieve man, vader en opa 

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden zeggen wij u onze oprechte dank. 
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