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In dankbare herinnering aan 

Gerard Rikkink 
echtgenoot van 

Lies Nijhuis 

Hij werd geboren te Lattrop op 8 januari 1921. Na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken is 
hij op Kerstmorgen 1999 1n het ziekenhuis te 
Oldenzaal in alle vroegte toch nog vrij onverwacht 
van ons heengegaan Op 30 december 1999 heb· 
ben wij hem voor het laatst in ons midden gehad tij· 
dens de viering van de Heilige Eucharistie 1n de St. 
Jozef kerk te Noord-Deurningen. waarna we hem 
te ruste hebben gelegd op ons R.K. kerkhof. 

Gerard werd geboren in een groot gezin. Al op 
jonge leeftijd moest hij zijn ouders verliezen. In 
1955 trouwde hij met Lies N1jhu1s. Uit dit huwelijk 
werden zes kinderen geboren. Vader vond het 
gezinsleven erg belangrijk. Gelukkig mocht hij in 
1995 het 40·jarig huwelijksfeest met zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen vieren. 
Elke zondag zag hij uit naar de komst van zijn kin· 
deren en kleinkinderen. Bij mooi weer werd altijd 
gezamenlijk het schoolplein bezocht. Hij genoot 
intens van het spel en het samenzijn. Van het laat· 
ste Sinterklaasfeest heeft hij nog enorm genoten. 

Nooit was hem iets teveel. In de schuur bracht hij 
vele uren door. Hier knutselde hij veel dingen in 
elkaar voor kinderen en kleinkinderen. Het leven 
van Gerard stond in het teken van hard werken. 
Zijn beste jaren heeft hij met veel plezier gewerkt 
bij de zusters van de Sint N1colaasshchtmg in 
Noord·Deurnmgen. Na Zijn pensionering heeft hij 
deze werkzaamheden nog vele jaren kunnen 
voortzetten. Hij genoot van alles wat groeide en 
bloeide. Naast zijn eigen tuin onderhield hij jaren
lang de kapel bij het kerkhof in Noord-Deurningen. 
Ondanks dat zijn leven mede werd bepaald door 
ziekte. hoorde je hem nooit klagen. Tot het einde 
toe heeft hij laten zien over een groot doorzettmgs· 
vermogen te beschikken. Hij was hierdoor een 
groot voorbeeld voor velen van ons. Pa was een 
bescheiden en tevreden mens. Iemand die hield 
van Zijn gezin en zijn familie. Vooral z11n kinderen 
en kleinkinderen hadden een grote plaats in Zijn 
hart. Vader was een diepgelovig man. Met grote 
regelmaat bezocht hij de kerk. H1eru1t putte hij veel 
kracht vooral in moeilijke periodes. Tegenslagen 
ondervond hij bij het verlies van zijn dierbaren. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervon
den na het overlijden van mijn zorgzame man, 
onze lieve vader en opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

E.A. Rikkink • Nijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


