
Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet, hij redt het niet. 
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen. 
Je bent bevangen door verdriet. 
Het is toch onbegrijpelijk, 

hoe snel hij ons verliet. 

Wij danken u voor uw geroemde medeleven 
en belangstelling. 

J. G .G. Richters-Hesselink 
kinderen en kleinkinderen 



In dankbare herinnering aan: 

Ben Richters 

•> 24 december 1924 t 29 augustus 1998 

Aan het leven van Pa kwam zeer plotseling 
een eind, vlak voor het 45-jarig huwelijks
feest, waar we zo naar uitkeken. Hoewel hij 
al geruime tijd hartpatiënt was, sloeg het 
noodlot toe uit andere hoek. Slechts enkele 
uren rest ten hem nog na een ernstig 
herseninfarct. 
We herinneren ons pa als een gevoelige, 
bescheiden man van weinig woorden. 
Opgegroeid als oudste van een groot gezin is 
hij al jong aan het werk gegaan. Het belang 
van een goede opleiding heeft hij wel 
ingezien en wist dit te realiseren in de 
avonduren. De inspanning die dit gekost 
heeft in combinatie met een jong gezin, heeft 
ervoor gezorgd dat wij als kinderen alle 
kansen kregen om ons te ontplooien. 
Onlangs nog constateerde hij zelf dat hij in 
een mooi ti jdperk was opgegroeid. 

De opkomst van radio, televisie, auto's en 
vliegtuigen maakte papa mee. 
Zijn interesses gingen echter véél verder als 
deze technieken. Pa hield van sport, muziek, 
geschiedenis en vogels en was op al deze 
vlakken ruim belezen. 
Het meest genoot hij samen met ma van hun 
2e huisje op de camping. Samen fietsen, 
kaarten en van de natuur genieten. Of 
gewoon thuis met haar en de kinderen en 
kleinkinderen om hem heen. 
Pa zijn allergrootste hobby was echter met 
ma op reis. Of het reisdoel nu dichtbij lag of 
ver weg, hij was op de hoogte van alle 
unieke dingen in de omgeving die ze bezochten, 
wat hem altijd voor ma tot haar persoonlijk 
reisgids maakte. 
Z ijn grootste trots waren zijn vijf klein
kinderen, die gelukkig oud genoeg zijn om 
hem als lieve opa te herinneren. 
Met veel liefde en geduld heeft hij al zijn 
interesses op ons, zijn kinderen en later zijn 
kleinkinderen, overgebracht. 
Lieve pa en opa, wat zullen we je nog 
missen! 


