
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



Ter dankbare herirînering aan 

Jan Hermanus Rikkink 

Hij werd geboren op 20 november 1909 
te Beuningen (Ov.). Hij ontving de Zieken
zalving en is op 22 augustus 1990 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal overleden. 
Na de Uitvaartmis op 27 augustus 1990 te 
Beuningen (Ov.) werd zijn lichaam begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Jan Rikkink zal in onze herinnering blijven 
voortleven als een man, die hield van het 
land, het boerenbedrijf en alles wat de 
natuur hem te bieden had. Rustig en tevre
den heeft hij zijn hele leven in ons mooie 
Beuningen gewoond. Hij was verknocht aan 
zijn geboortegrond en in het bijzonder aan 
de Volterdijk, de plek waar hij geboren is. 
Met liefde heeft hij daar gewerkt en geleefd 
en was er op zijn eigen manier gelukkig. 
Het vulde zijn leven en hij had geen behoef
te aan wat anders. Jan was een man van 
weinig woorden, eenvoudig en bescheiden. 
Hij stond niet graag op de voorgrond en even
min wilde hij anderen tot last zijn. 

Graag vertoefde hij in het gezin van zijn broer 
Gerard, bij zijn kinderen en kleinkinderen. 
Toen hij ernstig ziek werd, viel het hem dan 
ook zwaar hen en zijn geboortehuis te 
moeten verlaten. Met hem is een gelovig 
mens van ons heengegaan en wij zijn dank
baar dat we hem zolang in ons midden moch
ten hebben. 
"Goede Vader, ik keer nu tot U terug. 
Heel mijn leven heb ik mij thuis gevoeld op 
mijn geboortepiek. Dat was voor mij niet saai 
en eentonig, maar heel rustgevend en verrij
kend. Deze plek is voor mij ook de opstap 
geweest naar de eeuwige woonplaats bij U. 
Ik dank U dat Gij mij in uw liefde hebt opge
nomen." 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling 
en medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze dierbare broer, zwager 
en oom. 

Namens de familie Rikkink 

Beuningen, augustus 1990 


