


t 
In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Antonius Vrijkotte 
echtgenoot van 

Hermanna Aleida Rikhof 

Hij werd geboren op 19 mei 1916 in de gemeente 
Losser en overleed 1e Hengelo op 24 seplember 2000. 
Na de gezongen uitvaart in de H. Hartkerk, hebben wij 
hem op 28 september te ruste gelegd op de begraaf
plaats aan de Deurningerstraat te Hengelo. 

Pa is thuis, in zijn vertrouwde omgeving, plotseling van 
ons heengegaan. Hoewel zijn lichaamskrachten het 
laatste jaar sterk waren afgenomen, hadden wij niet 
kunnen vermoeden dal zijn afscheid zo vlug zou ko
men. Amper één dag eerder was hij temidden van de 
hele familie om een verjaardag mee te vieren. 
Pa bracht zijn jeugd door in de "Lcemstceg'' in Zuid
Berghuizen. Na hun huwelijk in 1950 gingen Pa en Ma 
in Hengelo wonen en ze kregen drie zoons en een 
dochter. Bijna 40 jaar heeft Pa als machinist bij de 
Nederlandse Spoorwegen gewerkt. Ondanks de onre
gelmatige diensten, ging hij toch altijd met veel plezier 
naar zijn werk. Ruim 20 jaar geleden ging hij met pen
sioen en ook van deze jaren heeft hij volop genoten. 
Zijn grootste hobby was de moestuin; grote zakken vol 
aardappelen werden achter op cle fiets mee naar l1uis 
genomen. Tot zijn 83e verjaardag heeft hij die moestuin 
aangehouden en li et laatste jaar verbouwde hij "klein-

schalig" groenten achtef het huis. De vaKanues neb
ben hij en moeder veel doorgebracht op de camping 
in Uelsen, samen met familie. En daar heeft Pa ook 
veel plezier aan beleefd. Pa hield van gezelligheid. Hij 
ging graag bij zijn kinderen op bezoek; voor ontspan
ning, om verjaardagen en familiefeestjes te vieren, 
maar ook om een handje te helpen, vooral in de tuin. 
Hij heeft ons altijcJ erg gestimuleerd om te studeren en 
om ons best te doen om iets te bereiken in het leven. 
Hij leefde sterk mee met ons en was voor zijn kleinkin
deren een hele lieve Opa die alles met veel belangstel
ling volgde. Po was een gelovig mens met een groot 
God'svertrouwen. Zijn leven werd gekenmerkt door 
eenvoud en zorgzaamheid: voor 7ichzelf had hij bijna 
niets nodig maar zijn vrouw, lijn kinderen en kleinkin 
deren waren zijn "alles". Het afgelopen jaar heeft moe
der steeds meer moeten zorgen voor Pa en dat heeft 
ze met veel liefde gedaan. Samen keken we uit naar 
hun 50 jarig huwelijksfeest in november a.s. Helaas 
heeft dat niet meer zo mogen zijn. 
Wij zijn God dankbaar dat we Pa zolang in ons midden 
mochten hebben. Hij laat een grote leegte na; een lege 
stoel in huis maar niet in ons hart. 

Lieve Ger/1ard, lieve Pa en Opa, bedankt voor je lieve 
zorgen en voor alles wat je ons hebt meegegeven. We 
zullen je nooit vergeten! Rust zacht. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij het af
scheid van mijn lieve man, vader en opa, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

HA Vrijkotte-Rikhof 
Kinderen en kleinkinderen 


