
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Elferink 
weduwe van 

HENDRIKUS RIKHOF 

Zij werd geboren te Langeveen 21 jan. 
1901 en is in de vrede van Christus over• 
leden te Langeveen 9 augustus 1981, in 
de gezegende ouderdom van ruim 80 
jaar. 
Haar lichaam hebben wij naast haar man 
op 12 augustus d.a.v. ter ruste gelegd 
op het r .k. kerkhof te Langeveen, in 
afwachting van de verheerlijking der 
verrijzenis. 

Met dankbaarheid denken we terug aan 
deze moeder en oma, nu God de Heer 
van leven · en dood haar tot Zich ge• 
roepen heeft. Haar zware taak op deze 
wereld is volbracht. Zij mag terugzien 
op een welbesteed leven. 
Zij was een dankbare en tevreden vrouw_ 
die niet haar eigen geluk zocht, maar 
er altijd op uit was om met liefde en 
goedheid het geluk van haar huisgenoten 
en haar andere dierbaren te bevorderen. 
Haar wens om thuis nog wat vertroeteld 
en verzorgd te worden door de nog bij 
haar inwonende kinderen en tevens 
haar enige schoondochter, is in vervul· 
ling gegaan. 
MOEDER en OMA, wij zijn U zeer 
dankbaar voor alles wat U voor ons 
hebt betekend en gedaan: uw liefde, uw 
vriendelijkheid en zorgzaamheid. 

U bent en blijft voor ons onvergetelijk. 
Wij konden U echter ondanks al onze 
zorg en hulp niet bij ons houden. 
Gods wil geschiedde. 
DIERBARE KINDEREN en kleinkinderen. 
Gaarne had ik nog enige jaren bij jullie 
willen blijven. God heeft het echter an· 
ders gewild. 
Blijft eensgezind en weest voor elkaar 
een steun. Moge mijn grote Godsver
trouwen voor jullie een voorbeeld en 
steun zijn. 

GEBED 
Goede Vader, 
wij willen U bedanken 
voor het zorgzame leven van Hanna 

Rikhof 
Moge het niet verloren gaan 
wat zij ons heeft gegeven. 
Help ons daarom 
om de familieband te bewaren 
en elkaar tot steun te blijven 
in vreugde én verdriet. 
Wij vragen U dit ook 
op voorspraak van onze Moeder Maria 
die zo'n grote plaats 
in haar leven innam. - Amen 

Wij betuigen U onze oprechte dank voor 
Uw medeleven bij de ziekte en het over• 
lijden van onze lieve moeder, schoon• 
moeder en oma. 

Fam. RIKHOF 
en kleinkinderen 
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