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Veel heb je ons gegeven 

Veel heb je voor ons betekend 
Plotseling uit ons leven verdwenen 

Blijf je in onze harten leven. 

In liefdevolle herinnering aan 

Jo Kienhuis 

weduwe van 

Harry Rikkink 

• 10 - 11 - 1915 t29-11 - 2003 

Jo werd geboren aan de Wilhelminastraat in 
Denekamp als oudste van een gezin van 8 kinderen, 
waarvan er twee op zeer jonge leeftijd stierven. 
Reeds op de jonge leeftijd van 24 jaar kreeg ze de ver
antwoording voor en de zorg over het hele gezin. Zorg 
voor anderen zou als een rode draad haar leven voor 
een groot gedeelte bepalen. 
In maart 1948 trouwde ze met Harry Rikkink. 
Een huwelijk, dat tot hun beider groot verdriet kinderloos 
zou blijven. Ze was een zorgzame vrouw. Altijd bereid om 
hand - en spandiensten te verlenen, waar zij vond dat het 
nodig was 
Ze heeft zelfs heel wat uren gewerl<t in de bakkerij van 
"Broer" Bekhuis, waar Harry bijna zijn hele leven als bakker 
wer1<zaam is geweest. · 

Ze was gezond nieuwsgierig. Ze wilde graag op de 
hoogte gehouden worden van het wel en wee binnen 
de familie. Ook de diverse weekbladen - waarin vele 
"nieuwtjes" staan over bekende Nederlanders en ons 
Koninklijk Huis - hadden haar grote aandacht. 

Met Harry fietste ze veel door het mooie Twentse land. 
Op vakantie gingen ze niet. Dat wilde Harry niet, dus 
zij drong daar verder niet op aan. 

Haar grote hobby was handwerken. Op latere leeftijd 
ging zij enkele middagen per week helpen op het ver
zorgingstehuis in Denekamp. Daar kon ze haar hobby 
delen met anderen. 

Nadat Harry in 1994 overleed werd haar leven een 
stuk eenzamer, temeer daar ze zelf ook slechter ter 
been werd. Blij was ze met elk bezoek dat ze kreeg. 
Het laatste half jaar ging haar gezondheid verder ach
teruit en afgelopen zaterdag 29 november is ze in het 
ziekenhuis vredig overleden. 

Tante Jo, bedankt voor wie je was 

Je familie 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij U onze 
oprechte dank 

Familie Kienhuis 
Familie Rikkink 


