


Voor altijd in onze herinnering 

Annie Rikhof - Athmer 
sinds 9 mei 1989 weduwe van 

Hennie Rikhof 

Zij is geboren op 8 april 1925 te Beuningen en 
overleed op 2 mei 2001 in het Dr. P.C. Borsthuis te 
Hengelo gesterkt door het H. Sacrament der zieken. 
Op 8 mei 2001 hebben wij haar te ruste gelegd op 
het R.K kerkhof te Borne na een plechtig gezongen 
Eucharistieviering in de kapel van het Dijkhuis aldaar. 

Wij zullen Annie in onze gedachtenis bewaren als 
een persoon die op haar eigen, speciale manier in 
het leven stond. Zij was een vrolijke en werkzame 
vrouw, en stond zonder meer voor iedereen klaar 
daar waar dit nodig was. 
Door het plotselinge vroegtijdig overlijden van haar 
moeder moest ze reeds op achttienjarige leeftijd de 
zorg voor het gezin van zeven kinderen op haar 
nemen, waardoor er een zeer speciale band is 
ontstaan met haar broers en zussen. 
In 1951 is ze in het huwelijk getreden met Hennie 
Rikhof en ze kregen twee kinderen. 
Na bijna 40 jaar huwelijk kwam ze door het 

overlijden van Hennie plotseling alleen te staan 
hetgeen ze zeer moeilijk kon verwerken, ook al was 
dit voor de buitenwereld niet altijd merkbaar. 
Ondanks de moeilijke tijd heeft ze toch gedurende 
de twaalf jaar na Hennie's overlijden haar leven 
weer vorm gegeven. 
Ze vond het heerlijk om te fietsen en met de 
ouderenvereniging dagtochten met de bus te 
maken. 
Een ernstig verkeersongeval, zeven maanden gele
den, heeft haar leven in één klap veranderd. 
Zelfs tijdens haar ziekteperiode bleef ze vriendelijk 
en plezierig tegen iedereen, de lach op haar gezicht 
zullen wij ons altijd blijven herinneren. 
Met dankbaarheid willen wij haar gedenken voor 
alles wat ze voor ons heeft betekend. 

Annie was een gelovige vrouw. Met haar willen we 
geloven dat haar nu een nieuw leven geschonken is, 
waar ze is opgenomen in de warmte van Gods licht. 
Laten wij haar deze rust gunnen. 

Voor uw medeleuen na het overlijden uan onze 
lieue moeder en oma zeggen wij u graag onze 
hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


