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Hij werd geboren te Enschede, op 
12 december 1919. Hij overleed geheel 
onverwacht, op 62-jarige leeftijd te 

Enschede op 24 april 1982. 
De uitvaart was woensdag 28 april in 
St. Jacobuskerk. - Daarna volgde de 

crematieplechtigheid in Usselo. 
Heel eenvoudig, rustig, wars van on
enigheid, sober, genietend van elke 
dag: zó staat hij ons voor ogen. 
Tot zijn 61e jaar werkte hij alti jd in de 
bakkerij. heel lang ook 's-nachts. 
En dat deed hij met veel plezier en 
zeer kollegiaal. - Toen hij in juli 1981 
met zijn werk ophield, mocht hij 
menselijkerwijs gesproken, nog vele 
jaren verwachten, waarin hij meer 
aandacht kon geven aan die andere 
kant van het leven: aan zijn vrouw Rie 
en aan Bert Jan, Ine en Jennifer; aan 
de kontakten. die hij ook met zoveel 
andere mensen onderhield en waar
van hij zichtbaar genoot; aan zijn on
gecompliceerde hobby .kegelen', die 

hem pas geleden nog de wisseltrofee 
opleverde. 
Menselijkerwijze gesproken ..... " want 
niets wees op een plotseling einde. 
Totdat hij die zaterdagmiddag door de 
dood werd weggenomen. geheel 
onverwacht. 
We proberen ons aan te sluiten bij 
zijn eenvoudig en eigenlijk vanzelf
sprekend geloof. dat hij elke Zondag 
voedsel gal door het eten van 't Brood 
des Levens. Christus. - Nu. na die 
plotselinge beëindiging van zijn pel
grimstocht op aarde. zegt hij tot ons 
met de psalmist: "."We gaan op w&g 
naar het huis van de Heer. - Zo staen 
dan nu onze voeten in ûw poorten. 
Jeruzalem ."Om mijn broeders en om 
wie mij ná zijn. - Laat mij spreken. 
" vrede over u!" - Om het huis van de 
Heer. onze God vraag ik da: gij geze
gend moogt zijn " (Ps. 122) 

Voor de blijken van medeleven zeggen 
wij U oprechte dank. 

Rie Rijkhof-Platenkamp 
Bert Jan en Ine 
Jennifer 
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