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Bewaar in uw herinnering en gedenk 

in uw gebed 

Euphemia Maria Heerink 
echtgenote van 

Joseph Franciscus Rikhof. 
Zij werd geboren te Noord Deurningen 
23 augustus 1920 en overleed geheel 
onverwacht, maar niet onvooroereid, 
tnuls op 19 juni 19B9. We hadden 
naar voor net laatst in ons midden tij· 
eens oe viering van de H. Eucharistie 
op 22 juni d.o.v. en hebben haar daar· 
na te rusten gelegd op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Na een mooi Communiefeest van haar 
kleinkinderen Susan en Martijn, waar ze 
haar kinderen en kleinkinderen mocht 
ontmoeten, is ze de volgende morgen 
plotse ilng van ons heengegaan. 
Een lieve vrouw, zorgzame moeder, tij· 
ne oma en dierbare zus is niet meer 
bij ons. Wij zullen haar erg missen, 
want niets ontging haar in de familie. 
Overal waar ze met haar zorgende 
liefde aanwezig kon zijn, was ze pre
sent. Alt ijd stond ze voor iedereen 
klaar, onopvallend en vol liefde, het 

meest voor haar man, kinderen en 
kleinkinderen. Als die om haar heen 
waren, was zij op haar best. Haar diep 
geloof, groot Godsvertrouwen en bij
zondere liefde voor Maria, zullen ons 
altijd in gedachten blijven. Het gebed 
had een centrale plaats in haar leven, 
zeker in moeilijke periodes. 
Na het 40-jarig huwelijk op 4 februari 
1988 ging haar grote wens in vervul · 
ling: samen met pa naar Lourdes. 
Nu is er een eind gekomen aan dit 
welbesteed leven. Graag hadden we 
haar nog bij ons willen houden, maar 
de vele goede herinneringen en het ge
loof dat zij bij God in de he'mel met 
ons verbonden bilJll, willen ons de 
kracht geven om in haar geest verder 
te gaan. 
Moeder, rust in vrede en bedankt voor 
alles. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
fijne oma, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

J. F. Rikhof 
kinderen en kleinkinderen 


