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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Rikhof 

echtgenoot van 

Elisabeth Josefa Wanstrath 

Hij werd geboren op 16 maart 1924 te Noord 
Deurningen en overleed onverwacht op 19 
november 1997 eveneens te Noord Deurningen. 
Op 22 november 1997 hebben we hem voor het 
laatst in ons midden gehad tijdens de viering van 
de heilige Eucharistie in de St. Josephkerk te 
Noord Deurningen, waarna we hem begraven 
hebben op ons parochieel kerkhof. 

Een boer in hart en nieren, een natuurmens ook, 
die altijd buiten en aan het werk was, zo zal 
Gerard Rikhof in onze herinnering blijven voortle
ven. Klein en primitief begonnen aan de 
Zoekeweg heeft hij langzaam een mooi boeren· 
bedrijf opgebouwd. De boerderij en het buitenle
ven waren hem alles. 
Op 21 oktober 1955 trouwde hij met Liesbeth 
Wanstrath. HIJ was gek met zijn vrouw, voor wie 
hij alles over had. Ook deed hiJ alles voor zijn drie 
zoons, Theo, Paul en René en zijn schoondoch
ter, Hedwig, met wie hij in alle opzichten erg 

meeleefde. Altijd hard werkend was de zondag 
voor hem een echte rustdag. 
Met zijn vrouw ging hij getrouw bij anderen op 
visite of ontving mensen thuis. Gerard hield van 
het contact met andere mensen en mocht graag 
met iedereen, bekend of onbekend, een praatje 
maken. 
De laatste twee laar ging zijn gezondheid lang
zaam achteruit. Hij voelde dat zijn lichaam niet 
meer alles kon. Toch bleef hij op de boerderij hel· 
pen waar hij kon. Veel plezier beleefde hij nog 
aan de teelt en de verkoop van de coniferen. Ook 
groeide de laatste jaren zijn interesse voor de 
Heemkunde en voor alles wat met het verleden 
te maken had. De laatste tijd voor zijn sterven 
ging het Gerard niet goed. Hij voelde zijn einde 
naderen. Toch nog geheel onverwacht overleed 
hij op 73-jarige leeftijd. Alsof het zo moest zijn 
stierf Gerard op de "del", het hart van de boerde
rij; de boerderij die hem zo dierbaar was. 
Het leven van Gerard heeft In het teken gestaan 
van het geloof. Door God heeft hij zich altijd 
gesteund en gedragen ~evoeld. Bidden wij, dat 
God, op wie Gerard in zl1n leven heeft vertrouwd, 
zich nu aan hem als de Levende mag openbaren 
en dat hij na een arbeid· en zorgzaam leven rust 
en vrede gevonden mag hebben. 
Gerard, pa bedankt voor alles, we zullen je nooit 
vergeten. Rust in vrede 1 
Wij danken u allen hartelljk voor uw meeleven en uw gebed na 
het overlijden van mijn lieve man. onze allijd zorgzame vader en 

schoonvader. Fam. Rilchof - Wanstrath. 


