


t Ter herinnering aan het leven van 

Hendrika 
Rikhof - Bekhuis 

sedert 6 maart 1977 weduwe van 
Bernardus Rikhof 

Zij werd geboren te Albergen op 30 maart 1900. Toch 
nog onverwacht, maar niet onvoorbereid is zij overle
den op 4 oktober 1992 in het verpleegtehuis Eugeria te 
Almelo. Tijdens haar plechtig gezongen uitvaart in de 
parochiekerk van de H. Pancratius te Albergen hebben 
we afscheid van haar genomen, waarna we haar te 
ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

"Het is volbracht". Onze moeder en oma heeft haar 
leven voltooid. Haar leven dat lang niet altijd over rozen 
is gegaan. Als dochter uit een groot gezin heeft ze al 
vroeg geleerd de handen uit de mouwen te steken. Op 
verschillende boerderijen in de omgeving is ze werk
zaam geweest. 
In 1926 trad ze in het huwelijk met Bernardus Rikhof. 
In liefde mochten ze het leven doorgeven aan 8 
kinderen. Hoe verdrietig was het dat zij een van hun 
kinderen al op twee-jarige leeftijd moesten missen. 
Gelukkig had ze in haar man een begripvolle echt
genoot. Moeder heeft zolang dat mogelijk was zich 
ingezet voor hun gezin. Helaas werd zij al op jonge 

leeftijd ziekelijk. In vader had zij een grote steun, op 
hem kon zij ten volle vertrouwen. Mooi was het voor 
vader en moeder _dat bun 7 ki~deren goed hun plaats 
vonden. In 1977 overleed haar man. Na zijn dood is 
haar zoon Herman bij haar thuis gebleven, hetgeen zij 
heef fijn vond. Ondanks dat moeder ziek was droeg ze 
graag mooie kleren. Heel haar leven heeft ze ook 
gehouden van mooie bloemen. 
In 1986 brak zij haar heup. Lang moest zij verblijven in 
het ziekenhuis. Daarna is ze opgenomen in het ver
pleegtehuis Eugeria. Toch heeft zij ook daar mogen 
ervaren dat mensen van haar hielden en haar met 
liefde verpleegden. En doordat ook haar kinderen haar 
af die jaren met een grote regelmaat bezochten heeft zij 
ook daar nog levensvreugde gekend. 
Voor ons toch nog onverwacht is ze zondagmorgen in 
alle rust van ons heengegaan. 
Als gelovige mensen mogen wij hopen en vertrouwen 
dat haar leven nieuw gemaakt zal worden en voort
gezet zal worden bij God. 
Moeder en om~Uo. vrede._ 

Voor Uw blijken van medeleven op welke wijze dan 
ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
zorgzame moeder en oma zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 
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