


Dankbaar gedenken wij 

Polycarpus Gerhardus Adrianus 
de Rijk 

echtgenoot van 
Hendrika Theodora Reuver 

Hij werd in Oldenzaal geboren op 13 juli 1913. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij in 
Oldenzaal overleden op 13 augustus 1990. Bid· 
dend hebben wij afscheid van hem genomen in de 
St. Antoniuskerk op 15 augustus en hem daarna 
begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Zijn sterven doet ons met recht zeggen: het is 
volbracht. Een ziekbed met veel pijn, lijden en 
benauwdheid heeft in dit sterven een bevrijding 
gevonden. 
Een sterke, flinke man, die in zijn leven nooit ziek· 
te g~kend had. werd ineens door een ongeneeslij· 
ke ziekte getroffen die tot zijn levenseind voerde. 
Heel geduldig heeft hij zijn ziekte gedragen, moe· 
dig en zonder ooit een klacht te laten horen. Maar 
we beseffen tegelijkertijd hoeveel moeite dat kost, 
maar hij wilde anderen niet tot last zijn. 
Hij heeft zijn leven altijd hard gewerkt, eerst in het 
e~peoitiebedrijf en de laatste vijf en twintig jaar als 
flJSChoolhouder. Hoewel hun huwelijk hen geen 

kinderen schonk, heeft hij samen met zijn vrouw 
Elly altijd gezien en ervaren als eigen dochter. En 
zoals hij van haar hield, zo hield hij ook van Chris 
en de vier kleinkinderen waar hij stapel op was. 
Hij was een man met een heel fijn karakter die 
nooit op de voorgrond wilde staan, maar eenvou· 
dig en bescheiden was. Als alle mensen zo'n 
karakter hadden zou ruzie, onenigheid en oorlog 
ondenkbaar zijn. 
Hij was een diep gelovig mens die, toen hij niet 
meer naar de kerk kon, heel gelukkig was met de 
communie die hij thuis maandelijks ontving. En zo 
is hij ook, na het ontvangen van het sacrament 
van de zieken, heel gelovig en met overgave thuis 
overleden, hetgeen zijn vurige wens was. 
In gelovig vertrouwen geven wij hem nu over in de 
handen van God-die-liefde-is. Bij Hem zal hij 
mogen wonen voor altijd. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva
der en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

H. Th. de Rijk-Reuver 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, augustus 1990. 


