


Ge denkt a llen, die dit leest , in Uw 
gebeden 

AALBRECITT RIJK 

Geboren te Oude l ande (Z. B. ) 28 juni 
1921 , w rd hij te Ovezan de door het 
H . Doopsel in de gemeenschap van de 
Kerk opgenomen. Op 30 april 1952 
be gon h ij zijn ze er gelukkig huwe
lijksleven met M agdalena Vermue . 
D e ze s kinderen uit dit huwelijk ge 
boren werden a ls een zegen v an God 
in grote dankbaarheid en liefde aan
vaard . 

Weer heeft de dood in dit nieuwe land 
toegeslagen . Weer staan wij teneerge 
sl agen en vol vragen aan de Heer van 
leven en dood aan de lijkba ar van deze 
man en vader. 

Hij w as een rustige , zorgzame m an . Hij 
hi e ld v an zijn werk en zijn b edrijf. Maar 
vóór a lle s ging zi jn zorg en liefde uit 
naar zijn gezin , dat hij m et grote wijs
heid e n t act l eidde . 

D eze dood, dit plotselinge afscheid is 
wreed, m a ar voor vrouw e n k inderen 
wordt de herinnering aan deze man en 
vader door niets vertroebe ld. Zij weten 
dat hij gestorven is in het geloof aan de 
Heer, die heeft geze gd: Ik ben de Ver
rijzeni s en h et l even Wie in Mij ge 
loofd zal leven al is hij ook ge storven. 

Denkend aan zijn eeuwig geluk en le
vend uit hetzelfde geloof in de Heer, 
zullen vrouw en kinderen de kracht vin
de n om in liefde met elka ar en voor 
elkaar te leven , niet zonder man en 
vader maar in voortdurende verbonden
heid met hem door het geloof en de 
liefde die reiken over de dood heen. 


