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Met veel liefde blijven wij denken aan onze 

moeder, schoonmoeder en oma 

Johanna Hendrika Rikkink- Ophuis 

weduwe van 
Johannes Gerardus Rikkink 

Zij werd geboren op 14 juni 1915 in De Lutte. 
Nog vrij onverwachts overleed ze op 17 februari 
2005 thuis in haar vertrouwde omgeving. 
We hebben haar op 22 februari , na de Uitvaart
dienst in de H. Nicolaaskerk, begeleid naar 
haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof in 
Denekamp. 

Moeder is geboren als jongste van het gezin. 
Na de lagere school ging ze aan het werk als hulp 
in de huishouding. Tijdens een dansavond leerde 
ze vader kennen en op 13 mei 1943 zijn ze 
getrouwd. Samen kregen ze zes kinderen. 

Moeder was een zorgzame en vriendelijke vrouw 
die er graag voor zorgde dat het anderen aan niets 
ontbrak. Voor haar kleinkinderen was ze een hele 
lieve oma. Vooral de logeerpartijtjes in de vakantie 
en de dagjes uit naar de speeltuin waren vroeger 
een groot feest. Ook toen de kleinkinderen ouder 
werden gingen ze graag naar haar toe. 
Het plotseling overlijden van vader in 1979 deed 
haar veel verdriet. Ook het overlijden van schoon
dochter Ine en kleinzoon Ben in 1998 hebben 
haar diep getroffen. Toch vond ze steeds de kracht 
om verder te gaan. Moeder was een zeer gelovige 
vrouw en trouwe kerkgangster. Ze vergat dan 
nooit een kaars bij Maria op te steken. Toen het 
lopen haar steeds moeilijker afging, luisterde ze 
vaak naar de mis via de kerkradio. De laatste paar 
maanden ging de gezondheid van moeder geleide
lijk aan achteruit. Hoewel we zeer verdrietig zijn 
dat ze er niet meer is, zijn we dankbaar dat we 
haar zo lang in ons midden mochten hebben. 

Lieve moeder en oma, bedankt voor alles. 
We zullen je missen! Rust zacht. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en 
oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


