


In dankbare herinnering aan 

HENDRIKA GEERTRUIDA PAUS 
Zij werd geboren 9 januari 1899 in Langeveen. 
In 1919 huwde zij met JOHANNES RIKHOF 
die in 1967 van haar heenging. 
God gaf hen 16 kinderen. Zijzelf is gesto1°ven 
op 16 december 1982. Vijf van haar kinderen 
hebben haar verwelkomd bij ons aller Vader. 
Zij was grootmoeder van 46 kleinkinderen en 
overgrootmoeder van 7 achterkleinkinderen. 
We hebben haar begraven op ons kerkhof in 
Langeveen op 21 december d.o.v. 

Zoals bij een storm oude bomen plotseling 
worden losgerukt uit de grond en een open 
plek achterlaten, zo ook is zij plotseling 
van ons heengegaan en heeft zij een grote 
lege plaats achtergelaten. Nadat zo iets is 
gebeurd, bemerk je vaak hoe wijd verspreid 
de wortels zijn en hoe talrijk de haarwortels. 
Zij was zich ook bewust dat zij er velen om 
zich heen had met wie zij verbonden was 
en die haar dierbaar waren. Het was ook haar 
grootste vreugde als die bij haar waren. 
Altijd vol zorg en belangstelling voor hen, 
heeft zij zich ook mogen verheugen in een 
grote toewijding en liefde. 
Bijzonder in de jaren dat zij meer verzorging 
nodig had, heeft zij het ondervonden wat het 
zeggen wil goede huisgenoten te hebben die 
alles voor je willen doen. 
Zij was een diep gelovige vrouw. In haar ge
loof vond zij de kracht om de vele krurnjes 
en zorgen die haar niet bespaard zijn geble
ven, te dragen. 

Haar is geschonken wat zij heeft gewenst: 
geen slepend einde met veel pijn en zorg.· 
Plotseling was zij er niet meer. 
Waar-schijnlijk was zijzelf op dit plqtselinge 
heengaan voorbereid. Want men kon het haar 
vaak horen zeggen de laatste jaren: "At de 
joan der zint, hej nig veul meer te veteln." 
Maar zij die achterblijven zullen zichzelf wel 

enige tijd moeten gunnen om dit te verwer
k en. Moge het geloof, dat zij heeft doorgege
ven aan die haar dierbaar waren, hen helpen. 

GEBED 

Goede Vader, 
als de tijd daar is, 
dan komt Gij ons halen. 
Rikhof's Trui heeft dit geweten 
en was er op voorbereid. 
Zij verwachtte U. 
Geef óns, Heer, dit gelovig aan
vaarden van ons leven, 
zodat Gij niet totaal onverwachts 
komt. 
Geef hen die achterblijven ;l.e 
kracht om dit plotselinge te 
verwerken. 
Wij vragen U dit ook op voor
spraak van onze moeder Maria 
voor wie zij zo'n grote vereüng 
had. ' 

Amen. 

Uw belangstelling en meeleven zijn voor 
ons een echte troost. 
Wij zijn U er oprecht dankbaar voor. 

Familie Rikhof 
Langeveen, december 1982 
Dollerweg 19 


