
In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Cornelis Olde Rikkert 

echtgenoot van 
Johanna Geertruida Theresia 

Koertshuis 

Hij werd geboren op 10 april 1927 te Lemselo. Vrij 
plotseling is hij thuis te Oldenzaal overleden op 
27 oktober 1999. Na de uitvaart in de Plechelmuskerk 
hebben we hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Rossum. 

Onbegrijpelijk, zo plotseling hij uit ons midden is 
weggenomen. Na een avond voetbal kijken op tele
visie, waar hij enorm van genoot, is hij rustig ingesla
pen. Voor ons stond de wereld even stil toen we hem 
zo vonden. Henk zijn leven werd gekenmerkt door 
eenvoud, hij nam alles zoals het kwam. Het grootste 
gedeelte van z n leven bracht hij door in Lemselo. 
Naast z'n dagelijkse werk bij de A.B.T.B had hij z'n 
grote hobby: de boerderij. 
In hun huwelijk kregen ze 5 kinderen, waarvan Erna 
extra zorg en aandacht nodig had. Ook toen ze werd 

geplaatst in het Bouwhuis, bleven ze wekelijks Erna 
bezoeken. 
De s'uiting van de A.B.T.B. te Oldenzaal, en dus het 
wegvallen van z'n werk, viel hem zwaar. Toen hij zelf 
een hartinfarct kreeg, en mede vanwege de ziekte van 
ma, het werk wat minder moest maken, besloten ze 
te verhuizen naar Oldenzaal. Daar vonden ze een 
mooie plek om te kunnen genieten van het leven. 
Van het bezoek van de kinderen en kleinkinderen kon 
je zien dat hij genoot. Ook stond hij altijd voor ieder
een klaar. Toen de ziekte van ma enkele keren terug 
kwam, en haar toestand meer verzorging behoefde, 
nam hij deze taak volledig voor zijn rekening. 
Toen pa deze zomer klaagde over benauwdheid, en 
hij hiervoor naar de dokter ging, bleek wederom dat 
hij een zwak hart had. Toch bleef hij opgeruimd en 
optimistisch. Dit was ook te zien aan de houding 
waarin wij hem aantroffen toen hij was ingeslapen. 

De famil ie Olde Rikker! dankt u allen voor uw mede
leven en belangstelling na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa. 

Oldenzaal, oktober 1999 


