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RIKY FRIELINCK 

Vader van Raymond en Esther 

Op 25 januari 1937 werd hij geboren. 
1 februari 1986 is hij overleden. 

Heer God, intens verdrietig en volko
men verward komen wij bij U. 
Onnaspeurlijk zijn Uw wegen, juist nu 
we dachten, dat onze man en vader, 
onze zoon, zijn hartaanval van drie 
jaar geleden te boven was gekomen, 
nu alles zo goed leek, is hij volkomen 
plotseling uit ons midden weggenomen. 
Altijd opgewekt en steeds de zonnige 
kant van het leven bekijkend is hij 
onze kracht en toeverlaat geweest. 
Zo was hij in ons gezin, papa, je was 
zo goed en lief, we missen je zo. 
Zo was hij ook in zijn werk, waarin 
hij nauwkeurig zijn taak vervulde. 
Daarnaast zette hij zich in voor de 
jeugd bij de sport. 
Boven dat al ging hij ons voor in ge
loof. 
Zoals die twee volgelingen van Jezus 
in het evangelie, de twee Emmausgang
ers, voelen ook wij alle verwachtingen 
en hoop de bodem inges!agen. 
Hoe moeten vader en moeder, hoe moe
ten voora I Riky, Raymond en Esthe r 
verder. Was hij niet in onze familie 

het middelpunt. Toen die twee leerling
en terug gingen naar huis, na die fa
tale dood van U aan het kruis. Heer 
Jezus, toen kwam U ongemerkt bij hen 
op hun levensweg. Heel langzaam gaf 
U hen weer uitzicht, hoop en nieuwe 
kracht. 
Mogen wij daarom tot U bidden Heer: 
kom ook bij ons; ga met ons de zware 
gang na het absolute afscheid; geef 
ons weer zicht op Uw boodschap, zodat 
wij, in geloof, weten dat Ben veilig 
en geborgen leeft bij U; 
zend een straal van Uw licht en vrede 
aan ons; mogen wij in het breken van 
het brood herkennen, dat U bij ons 
blijft, vooral in de donkerste uren 
van ons leven. 

Neem dit plaatje als herinnering aan 
onze lieve man en papa, onze zoon. 
Zie het ook als een teken van onze 
dankbaarheid voor uw gebeden, uw 
meeleven en uw aanwezigheid. 

Riky Jansink-Frielinck 
Raymond en Esther 
Vader en moeder 

Lonneker, februari 1986 


