
Dankbare herinnering aan 

ERNA RIKKINK 
die op 6 februari 19 59 te OldenzJJI geboren . door 

het H. Doopçel kind van God werd 

Tien iaar h(Oeft E na d~ liefde en de zorg van 
haar vader en moeder moeen kennen en heeft ZIJ 
als een loef en blo1moed1g meosie haar liefde aan 
haar ouders, !>aar br04'rtJe en ZUSJe5 aegeven. 

Haar 1on11e leven werd onderm11nd door een 
ongeneesloike ziekte. die zij steeds zonder klagen 
heeft aanvaard. Op 31 meo 1969, de laaute da2 van 
de Ma• '"'aand, heeft ZÎJ haar leven teruue ead on 
de handen van haar Schepper. 

lieve vader en moeder, U hebt alles gedaan om 
m11n 1onge leven zo bloJ en gelukkig mo2el"k te 
mzken. Daarvoor dank 1k u heel hllrtetoik U moet 
nu noet langer bedroefd z11n. waM, bevri,d uot een 
z ekte, zonder u1tztcht, ma2 Ik nu voortleven in het 
i:>hJde geluk van de Hemel, naar jezus' woord : 
• Laat de kinderen tot MoJ komen, want het R11k 
der Hemelen is voor hen. die z11n zoals z11". 

Lieve ouders, laten m11n broert1es en zusjes uw 
bli1vende troost z11n en moge onze Hemelse Moe
der Maria, die ons vooral sinds onze re is naar 
Lourdes zoveel troost heeft gegeven, voor ons een 
voorbeeld zi1n in de aanvaarding van Gods bedoe
ling met ons leven. 

Lieve Berto. W ilma en Karin, weest nu dubbel 
l ief voor vader en moeder. 

Lieve Opa en Oma, en a•J allen, die i k heb ge
kend en die mij Uw aoedheid hebt bewezen, ook 
nu blijven w ij bij elkaar behoren in Gods liefde, 
die ons allen ver bindt. Vanuit de Hemel wil 1k 
gaarne Uw aller voorspreekster z11n. 

Neen, w11 wa2en 
1t niet te vra2en 

Waarom, waarom toch , o Heer? 
In Uw hoede, 
o A laoede. 

vinden w11 onz' Erna weer. 

Aan allen. die ons dochtertje Erna. 
tijdens haar ziekte hun goedheid en 
zorg hebben gegeven en aan de velen. 
die Erna de laatste eer wilden bewij 
zen, zeggen wij gaarne onze hartelijke 
dank . 

H. J RIKKINK 
W. M. G. RIKKINK

JAPINK 
en kinderen. 


