
In dankbare herinnering aan 

Gerard Olde Rikkert 

Weduwnaar van Lies Bosch 

Vader en opa werd geboren op 25 JUii 1919 
1n Lemselo Hij 1s overleden op 27 augustus 2006 in 

M S T 1n Enschede VVlj hebben hem op 1 september, 
na de Euchanst ev1enng 1n de Mana Geboortekerk 

1n Losser. naar z11n laatste rustplaats begeleid 
op het R K kerkhof 

IMj herinneren ons hem a's een man waalt>• geze«ogieod 
a~1d voorop stond Die a.'lljd in was voor een graPJe. Een 
tomelOze energ•e had om met z~n kie0<1nderen, toen 
deze nog klein waren, te spelen Het helst was hij met 
andere mensen samen, thu1szllten of zich alleen venma
ken vond hij erg moeilijk Een hobby waar h1J veel tijd aan 
zou moeten besteden was dan ook niet 111ts voor hem. 

Hij vond hiJ het erg belangr•Jk om er a~1Jd keurig verzorgd 
uil te Z•en VVIJ herinneren ons het kamme~e dat '" elke 
iaszak zat en als er een spoeget in de bu<KI was dan 
moest de kam door zijn haar 

In de t~ dat onze moede< en oma. ZJJn VffAIW, nog leef. 
de heeft h•j vele jären met helde voor haar gezorgd 
Ondanks dat h1J hierdoor meer thuis moest zijn en er met 
meer zoveel op uit kon, heeft hij hier nooit met enig woord 
over gesproken. 

Nadat h•j twee jaren weduwnaar was, heeft hij Marietje 
Holhnk-Plageman leren kennen. ook ZJJ was weduwe 
Vanaf hel beglf'I kltkte het goed tussen hui twee \Mj, 1'n 
kinderen, zagen hem weer opbloeien H~ kreeg weer 

energie en nu ook de gelegenheid om er weer op uit te 
trekken. Samen hebben Z11 leui<e dingen ondernomen 

Een aantal jaren geleden kreeg hij voor hel eerst ha<1pro
blemen, variaf dat moment werd hij beperkt '" wat hij 
graag wilde. zo kon ht1 n•et meer met de fiets erop uit 
Toen hij twee 1aar geleden opnieuw opgenomen werd 1n 
het ziekenhuis vanwege hartklachten. Hem werd verteld 
dat hij aan z11n hart niet geopereerd kon worden. H11 heeft 
veel moeite gehad met het accepteren hiervan. Vanaf dat 
moment was hiJ gedwongen om hele dagen thuis te zijn, 
omdat elke lllspam1ng een belasting voor hem was 
Maar naar z11n aard en voor z1n gevoel wilde hij meer 
Een IJJ(l laog heeft dil ook IOVIOed gehad op ZJln ge«ag 
Hi kon bepaalde za~en mtnder goed hebben 

Doordat hij twee weken geleden opgenomen moest wor
den 11'1 het z1ekenhu1s, werd toen pas du1deh1k dat de 
gezondheid van Mariet1e steeds slechter werd In korte 
tiJd was haar hchameh1ke toestand zo verslechterd dat ZIJ 
niet alleen thuis kon blijven wonen en werd ziJ bJdaliJk 
opgenomen in het verpleeghuis Oldenhove 

Samen hebben Z•j elkaar gesteund in dat wat de ander 
net kon. Een grote wens van beiden was dat z• Mlt van 
elkaar gescheiden zouden worden Op 27 augustus om 
23 00 uu- is onze vader en opa overteden en op 28 
augustus om 3 00 uu- IS oma Mane~e overleden 

Lieve vader en opa, lieve (oma) Marielje bedankt voor 
alles . 

Wij vinden het fi1n dat u gekomen bent om afscheid van 
hem te nemen. 

Kinderen en klelflknderen 
F amdie Olde Rikkert 


