
In dan~bare herinnering aan 

Antonius Hendrikus Jozeph Rikkink 
Toon 

echtgenoot 'an 
S.M. Rikkink-Oude Elferin~ 

HiJ \\erd geboren Ic l.aurop op 12 maan 1925. 
Op 76-jarige leeftijd is hij op 2 novcmlx:r 2001 overleden. 

Na de eucharistieviering in de ll. Nicolaaskerk te Denekamp 
hebben "e hem ter ruste gelegd op het R. K. kerkhof aldaar 

op ó november 2001. 

Lic\c loon . lit\c papa . lie,·e opa. 

"e zien je nog zo 1.ittcn- kranlje. sigaretje en een kopje 
koftie. Elke keer als \\C komen zullen we je missen in je 
hoekje in de keuken. Met weinig woorden wàs je er. 
Altijd heb je hard gewerkt voor ons; thuis en bij de 
huishoudschool. De Hun lag er altijd prachtig bij . met verse 
groenten en 'erse bloemen. Dat" as je hobby en je werk 
Je hebt ons zien groeien, je \\as trots op ons en\\ ij \\aren 
trots op jou, ook al kon je ons soms nic1 geven wat je graag 
\\Oll . Met je ziekte hebben wc leren leven. Je zorgde voor ons 
op jouw manier. Niemnnd weel "a1 hel voor jou betekende 
ZO\ eel aan moeder te moeten O\ et lateu 
Toen we klein "aren gin~en "e ld..ker bij jou op schoot 
/itlcn. later hielp Je ons met huis"erk; staartdelingen. daar 
wasje goed in! Zes kinderen om 'oor te zorgen. Je h\am 
soms in de "ar met de namen. Als je een van de jongens 

nodig had. zei je maar: ' Peter. Jos. Vincent . . . . .. . .' en als je 
een van de meisjes moes1 hebben. dan was het: 'Ria. Annet. 
Elise .. .. .. . · . Zo wist je zeker dal je de goede naam erbij had 
en dat de .iuiste zou reageren. 
Als "e jou iets vroegen om 1e doen. Leo je: ·ctm \.an met. dat 
lukt toch nie1'. Maar ~en tijdje la1er "as het klaar. en hoe! 
De kleinkinderen maakten je aan het lachten. Daar heb je ,·eel 
plezier aan beleefd. liet \\as nooit te\eel als we kwamen. 
Ook al zal je lie,·er 1huis dan dat je ergens naar toe ging. de 
\\ekelijksc eucharistievieringen werden niet ,·erzuimd: je \\as 
een godsdienstige man. 
En als we er op uit gingen" as je er oo~ bij. Je genoot tOCn 
""met ons allen bij jullie 25-jarig huwelijk naar Oosten1ijk 
gingen en later bij jullie ~0-jarig huwelijk naar België. Dat 
zijn ,·oor ons mooie herinnerinl!en. 
1.ic' e Toon. papa en opa. "e z~1llen je missen met je 
een' oud. je goedheid en je bezorgdheid. 
Je sigarc1 r0ok1c je al lang niet meer. We zullen q1ak aan je 
denken met Je kopje koftie.jc krant en àlles "atjc ons 
gegeven hebe! 

We zullen je nooit vergeten! 

S.M. Rikkink-Oude Elferink 
Peter. Hilda. /11/{e. Uien. /,1111ro 

Jos. Mirjam. IJ'c>111a. ,\/aarl<'t1 . . hw.w 
Vincent. Sabine, Haiit•. Leon 

Ria 
Annet. Hen~. Fluri., 

Elise 

We willen u hartelijk bedanken \Oor UI\ medele,en en steun 
na hel O\'erlijden 'an mijn man. onze 'ader en opa. 


