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We houden dankbaar in herinnering 

BENNO OLDE RIEKERINK 

getrouwd mei MARIANNE HEIDEMAN 

Benno werd geboren in De Lutte op 2 februari 1937 

en overleed, geheel onverwacht, op z~terdtlg 24 okto
ber 1981. De uitvaartdienst in de pclrochiekerk van 

St. Plechelmus en de begrafenis waren op woensdag 

28 oktober d.a.v. 

Hoo kunnen we zijn 44-jarig leven schetsen ? 
Benno hield oneindig veel van de natuur en vtm die
ren, hetgeen hij zeker van zijn vilder on moeder heeft 
meegekregen. Hij werd dan ook door do dood als 
d~or een dief in de nacht overvallen, terwijl hij bij 
zijn schapen was. Die waren hem en Mari'3nne al
les: hij kende ze en hij had er zorg voor als waren 
het zijn eigen kinderen. Wanneer toeristen en journa
listen dan ook niet meer in zijn werk zagen dan een 
pure idylle, wei9erdc hij alle medewerking <l\ln éen 
foto of een arlikol. Hij hield loch al niet van uiterlijk 
vertoon. 
Als kind én ook nog daarna was Benno beperkt in 
zijn bewé9ingsvrijheid, hetgeen hem meer dan ande
ren op zichzelf heeft ferug9eworpen. Misschien ver
klaart ook dit iets van zijn lietde voor het wijde land
schap en van zijn wat individuele in$lag. 

Benno is er niet meer. Marianne en .zijn broers en zus 
en wij allen zullen hem erg missen. We zijn dankbaar 
voor dit leven, al is het nc)llr menselijke maat veel te 
korf 9eweest. We hebben alle vertrouwen, dat Chris
tus, de goede Herder, hem op Zijn schouders lol bij 
de Vader breng! . 

We bli1ven bidden : 
God ve1n levenden, niet van doden, 
Jezl1S Chrish.is is het fundament van ons geloof. 
Omwille van Hem vr.ngen we U : 
ontplooi opnieuw Uw scheppingskracht 
en wek B~nno op tot nieuw leven ; 
neem hem op in Uw Vaderhuis, 
waar Jezus voor hem al een plaats heeft bereid 
geel hem deel aan het geluk 
in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
"waar geen rouw en geen geween meer is, 
9een tranen en geen pijn". 
Dit vr.-igen wa U in Christus' naam 
en op voorspraak van Maria, 
Moeder van het "Licht van de wereld". 

ONZE VADER W EES GEGROET 

Voor Uw vele blijken van meeleven en deelneming 

bij het overlijden en de begrafenis van Benno zeggen 

we U onze oprechte dank. 

M. Olde Riekerink • Heidemon. 
Familie Heideman . 

Fami lie Olde Riekerink. 


