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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Antonius Lambertus Rikhof 

echtgenoot van 
A leida Francisca Beijerink 

Hij werd geboren op 17januari 1928te0verdinkel. 
Voorzien van het H.Sacrament der Zieken over
leed hij in het ziekenhuis van Oldenzaal op 2 mei 
1997. We hadden hem voor het laatst in ons 
midden tijdens een eucharistieviering in de 
H.Drieëenheidskerk op 7 mei, waarna we hem 
hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Dankbaar denken wij terug aan het leven van 
Toon. Opgegroeid in een gezin van twaalf kinde
ren trouwde hij 38 jaar geleden met z ijn vrouw 
Lies. Samen waren ze erg gelukkig, ook met de 
kinderen en later met de kleinkinderen. Hij genoot 
van het leven thuis, maar ook van zijn werk dat zijn 
hobby was. Na vele jaren volledige inzet kreeg hij 
wat meer tijd om te genieten van zijn rust en vrije 
tijd. Dit is echter wat anders gelopen dan we allen 
hadden verwacht. Toon werd ziek, een kwaad
aardige ziekte overrompelde hem en veranderde 
zijn leven. 

Toon had zijn leven niet meer in eigen hand, 
anders dan hij gewend was. Hij genoot van de 
meest kle ine dingen en was graag onder de 
mensen. Hij was korrekt en voorkomend in z ijn 
houding naar anderen, gewend om alles zelf te 
regelen en te organiseren, en hij heeft altijd een 
zeer zorgzame rol gehad in het gezin. Door deze 
karaktereigenschappen was het voor hem nog 
moeilijker zijn ziekte te aanvaarden, hij wi lde 
nog zo graag bij ons blijven, ook om nog te 
genieten van zijn kleinkinderen Koen en Amber. 
Afgelopen vrijdagavond overleed hij, omringd 
door ons allen. We zijn hem en elkaar zo goed 
mogelijk tot steun geweest in de laatste uren. Nu 
hij gestorven is willen we hem neerleggen in de 
handen van de Levende God, en wij w il len 
verdergaan: samen, en met een dankbare herin
nering aan hem in ons hart en onze gedachten. 
Lieve Pa, bedankt voor alles en rust in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa willen wij u hartelijk 
bedanken. 

A.F. Rik hof - Beijerink 
Kinderen en kleinkinderen 




