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Dankbare herinnering aan het :even, werk en 

en heengaan van 

Johannes Gerardus Rikkink 
Hij werd geboren op 22 oktober 1915 Ie Oenekomp, 
waar hij plotseling ove rleed, na voorzien te zijn van 
het Socrament der zieken, op 15 november 1979. 
Sed•rt 13 mei 1943 was hij gehuwd mei 

Johanna Hendrika Ophuis 

Op 20 november werd zijn lichaAm te ruste gelegd 
op hel parochieel kerkhc>f Ie Oenek•mp. 

Voor uw deelneming, ondervonden na ' t overlijden 
van mijn beminde echtgenoot en onze zorgzame 
vader, behuwdvader en opa, betuigen wij u onze 
hartelijke dank. 

Fam. Rikkink·Ophuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, november 1979 
Brandlichterweg 35 

Gevoelens van verslagenheid en droefheid grijpe n ons 
aan bij dit plotselinge heengaan van fl!e"I çioede man 
die ons zo dierbaar was. 
MalJr toch worden die gevoelens overschaduwd door 
een dankbaarheid want hier werd een leven algeslo
l&n, eenvoudig , voorbeeldig en bijzondér rijk. 
Rijk was het oon stipte plichtsbetrachting en arbeid
zaamheid. 1ijk cok omdat het geadeld werd door va
derlijke zorg in 't gézin; maar voc.ral was het rijk 
door een vast9eankerd geloof zonder tranjes, waar
door hij zijn kracht vond bij God. 
Ongekunsteld, wars van al les wat gemaaktheid was 
of pose, ging hij door het leven, waarin bidden en 
werken elkaar gevonden hadden in een echte harmo
nie. 
Omdat hij zo nederig was en zo dienstbaar, verwekte 
hij wein ig problemen; omdat hij zo goed was, loste 
h ij er vele op . 
Vervulde hij zijn levensopdracht nauwgezet en met 
ijver, bovenbl was hij een zorgzame echtgenoot, een 
goede vader en ' n lieve opa voor zijn kleinkinderen, 
die een onmisbare steun was in het wel en wee van 
iedere dag en zo tekende hij de weg uil voor zijn 
khderen en wel letterlijk tot hel einde toe, want zijn 
allerlaatste daad werd gesteld fen dienste van zijn 
gezin. 

Mijn lieve vrouw, graag had ik wel afscheid van je 
genorren, mailr de Heer over leven en dood heeft hel 
Dnders beslist. Ik dank je voor alles w.::at je voor miJ 
was met je liefde, je houw en je bezorgdheid voor 
mij. Wees nu niet bedroefd als zij die geen hoop heb
ben. De gedachte da t we samen iets moois hebben 
moç;en opbouwen, moet je een troost zijn. 

Mijn kirderen, blijft de sfeer var godsdienstzin, men· 
senliefde en arbeidzaamheid, di e ir. ons gezin be
stond. levendi9 houden, went d"t "lles be•eker1t veel 
vreugde in blijde dagen en mi ldert in droeve dttg en 
de smart. Blijft steeds een steun voor moeder. 

Familieleden, vrienden en kennissen, ik dank jullie 
voor alle genegenheid. Bewaar! mij in Uw g~b€d en 
herinnering. 


