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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Olde Rikkert 

Geboren 12 juni 1928 te De Lutte, geheel onver
wachts overleden 29 januari 2004 in De Lutte. 
Begraven 3 februari op het R.K. Kerkhof van de 
Plechelmusparochie alhier. 

Donderdag 29 januari overlijdt ons Pa, plotseling is 
hij weg. De steunpilaar voor Ma, met haar is hij 
meer dan 47 jaar getrouwd geweest. 
Altjjd was hij voor haar bezig, alles goed in de gaten 
houdend en i.v.m. haar ziekte, de regelmaat nooit 
uit het oog verliezend. 
75 Jaar heeft hij gewoond aan de Roorderheurne
weg 1. De laatste 2 jaar in het, samen met zijn jongste 
zoon Tonnie, nieuw gebouwd huis. Daar was hij trots 
op; maar het land, het gewas en vee had nog veel 
meer zijn aandacht, daar was hij op z'n best. Op zijn 
best was hij ook bij het kaarten en de jacht, bezighe
den die hij niet voorbij liet gaan. 
Pa hield van eenvoud, kon met beperkte middelen 
altijd uit de voeten: "Oh, dat kan makkelijk zo", hebben 
we vaak gehoord. 
Ook betrouwbaarheid en de helpende hand uitsteken, 
voor Mientje, kinderen, kleinkinderen en broer Jan, 
familie, buren, vrienden of oud Indië-veteranen, waren 
zijn kenmerken. Hij was altijd geïnteresseerd in zijn 

directe omgeving, hij genoot geweldig van het contact 
met zijn oude maten die ook naar het verre Indië 
waren uitgezonden, aan de andere kant van de wereld . 
zijn vriendschappen ontstaan voor het leven. 
Pa was veertig jaar lang vrachtwagenchauffeur, een 
prachtig beroep voor hem, hij wist zodoende overal de 
weg, kende een hoop mensen en kwam overal. Zo 
ook in Zeeland 1953, maandenlang heeft hij meege
holpen met de wederopbouw na de watersnoodramp. 
Een onuitwisbare taak, waar hij altijd met veel voldoe
ning op te1t1gkeek. 
Hij hield van een mooi verhaal vertellen, tradities, jaar
tallen en datums onthouden over bijzonderheden en 
oude zegswijzen, zo ook de avond voor zijn overlijden; 
ma kon de slaap niet vatten door het schreeuwende 
geluid van een uil in het bos, "o zei Pa, dan krijgen we 
een onverwachts sterfgeval in naaste kring ... " 
Na meer dan veertig jaar in de wegenbouw werkzaam 
geweest te zijn, is Pa nog 1t1im 15 jaar samen met ma 
thuis geweest, ze hadden het heel goed en waren 
gewoon gelukkig samen. Dat geeft ons, ondanks het 
grote verdriet, een heel goed gevoel. Pa stierf voor de 
deur van zijn kerk, een plek waarin hij heel veel is 
geweest en waar hij ook heel graag kwam, "het zal wel 
zo moeten zijn", waren ongetwijfeld zijn woorden 
geweest. 

Wij zullen je nooit vergeten. 

Onze dank voor uw belangstelling en steun 

Mientje 
Kinderen en kleinkinderen 
Jan olde Rikkert 




