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Ter herinnering aan 

Rikus Evertzen 

Echtgenoot van 
Annie Gerda Maria van der Woning 

Hij is geboren op 27 april 1931 
te Enschede. Hij huwde op 6 juni 1956 

in de kerk te Glanerbrug en werd 
vader van vier zoons. Na een hevige en 

kortstondige ziekte, stierf hij onverwacht op 
1 januari 2000 te Hengelo, zonder afscheid 
te hebben kunnen nemen van zijn gezin. 
De uitvaartdienst, voorafgegaan door een 
Avondwake, werd gehouden in de kapel 
van de Moeder Teresa-kerk, op 6 januari 

2000, waarna - op dezelfde dag -
de Crematiedienst plaatsvond in het 

Crematorium te Usselo. 

Het is natuurlijk heel verdrietig dat hij nu al 
moest sterven ... en zo plotseling. Dat geldt 
voor zijn vrouw, met wie hij 43 jaar getrouwd 
was; maar dat geldt ook voor zijn zoons, z'n 
schoondochters en de kleinkinderen. 

Hij was een man, die wist wat hij wilde. Zo 
was hij als mens, maar ook als echtgenoot 
en vader. Hij kon streng zijn, maar bleef altijd 
correct en was een goede, zorgzame en 
trouwe vader, bij wie je altijd weer terecht 
kon. Dat bleek ook toen twee van z'n zoons 
een zwaar ongeluk kregen; veel verdriet 
heeft hij daarover gehad en ook veel zorg 
getoond. 
Hij was een enorme natuurliefhebber. Dat 
bleek als hij op zijn vakanties wandelde in de 
bergen, maar ook als hij werkte of wandelde 
in zijn eigen tuin of omgeving waar hij woon
de. Hij kon genieten zowel van de groente
als van de bloementuin ... en hij kende menig 
plantJe en bloemetje bij de eigen naam. 
Moge God, zijn Schepper en Heer, die ook 
elke mens - en dus ook Rikus - bij name 
kent, hem opnemen in zijn hemels paradijs. 
Amen. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven die wij mochten ondervinden na het 
overlijden van mijn man, onze vader, 
schoonvader en opa, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

A.G.M. Evertzen-van der Woning 
kinderen en kleinkinderen 


