


Met veel liefde blijven we denken aan 

Ben Rlkklnk 

die op 17 september 1984 in Enschede 
geboren werd. Plotseling is hij gestorven op 
26 juni 1998 op Ulenkate 2, de Losserhof. 
We hebben afscheid van hem genomen in 

de Uitvaartviering op 1 juli in de 
St. Martinuskerk te Losser. 

Daarna hebben we hem te ruste gelegd in 
het graf van zijn mama, 

die op 17 april was overteden. 

Het is ongelooflijk dat we deze lieve jongen 
zo plotseling moeten loslaten. 
Juist omdat hij zijn leven lang bijzondere 
zorg nodig had, hadden zijn papa en mama, 
maar ook de hele familie een speciale band 
met hem. 
Het eerste half jaar na zijn geboorte bracht 
hij door in het ziekenhuis, in Groningen en 
Enschede. Hij heeft moeten vechten om te 
overteven. En Ine en Bennie vochten met 
hem mee. 
Hij ging op driejarige leeftijd naar de 
Zonnestraal in Oldenzaal en later naar het 
lemenschoer in Hengelo. 

Dat ging goed tot een paar jaar geleden. 
Toen maakte hij en daardoor ook zijn ouders 
een moeilijke tijd door. Gelukkig kon hij later 
op de Losserhof komen wonen. Daar kon
den Ine en Bennle hem vaak bezoeken. 
Hoe moeilijk het ook was om Ben de beste 
zorg te kunnen geven, hij straalde ook 
vreugde uit en zo heeft hij veel betekend 
voor ieder die hem kende. 
Hij had een heel goed geheugen, zodat hij 
iedereen herkende. En hij hield van wande
len buiten in de natuur. Ook van autotochljes 
genoot hij. 
Toen Ine ziek werd, heeft hij haar regelmatig 
bezocht. En na haar overtijden ging hij 
wekelijks met Bennie naar het kerkhof. 
We zullen nooit precies weten wat er in hem 
omging, hoe hij alle indrukken verwerkte, 
maar we zullen hem blijven herinneren als 
een lieve zoon, en kleinzoon, een fijne neef. 
Samen met Ine zal hij nu leven bij God, in 
Zijn Liefde en Zijn Vreugde. 
Lieve Ben, rust nu in de vrede van Godl 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo plotselinge overtijden van 
mijn lieve zoon Ben. 

Bennie Rikklnk 


