
In dierbare herinnering aan 

Willem Gerhardus Rickhoff 
echtgenoot van Susanna Johanna Wigger 

Hij werd geboren op 10 februari 1932 in de Lutte en 
overleed op 59-jarige leeftijd op 17 augustus 1991 te 
Oldenzaal. 

Van het leven, waar hij zo van genoot, heeft hij te 
vroeg afscheid moeten nemen. Hij heeft zoveel voor 
ons betekend. 
We weten noch uur, noch plaats, wanneer of waar de 
dood ons overvalt. Een groot verlies, als je je man, je 
vader, zo opeens moet missen. 
Als gelovig man voelde hij zich thuis in de katholieke 
geloofsbeleving; van harte verbonden met zijn parochie, 
ging hij vaak met zijn vrouw mee naar de Eucha
ristieviering in het weekend. 
Maar vooral probeerde hij zijn geloof te beleven te
midden van zijn medemensen. De zorg voor zijn gezin 
stond voor hem op de eerste plaats. Hij stond altijd 
klaar om anderen te helpen; tijd noch moeite werd 
gespaard. 
Nooit een wanklank. Hij had een positief woord voor 
iedereen. Veel van zijn vrije tijd heeft hij aan de 
voetbalsport gegeven; dat was zijn lust en zijn leven. 
Nog maar zo kort geleden had hij zich teruggetrokken 

uit de vereniging. Hij was attijd bezig, hield van zijn 
werk en zijn hobbies, maar genoot vooral en intens 
van de vele dagtochten, die hij samen met moeder 
maakte. 
Wij zullen hem erg missen en de leegte die hij achter
laat is groot. Maar tevens hopen wij in zijn manier van 
werken, zijn opgewektheid, zijn doorzettingsvermogen 
en zijn levenslust de kracht te vinden om samen verder 
te gaan. 

't Rumoer van alle dag viel plotseling stil 
Hij ging uit ons midden heen 
'n Middelpunt in ons mooi, maar jachtig leven 
Wat hadden we elkaar nog veel te geven 

Als man, als vader 
Stond hij centraal, er middenin 
Hoe genoot hij in deze wereld 
Van vrouw en kinderen, Y was zijn gezin 

Het licht is even uitgegaan 
Het schemert nu, laat God ons helpen 
Want Hij moet immers in ons blijven leven 
KOMT, LA TEN WIJ ELKMR DIE LIEFDE GEVEN 

Voor de vele blijken van deelneming zeggen wij U 
dank. 

FamifiA Rickhoff 

Oldenzaal, 21 augustus 1991 




