
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



t 
Ter herinnering aan 

BERNARDUS R I KHOF 

echtgenoot van 

HENDRIKA BEKHUIS 

Hij werd in Albergen geboren op 22 juni 
1899. Na voorzien te zijn van het Sacra
ment der zieken overleed hij op 6 maart 
1977 in Albergen. Na een plechtige uit
vaartdienst hebben we op 9 maart 1977 
zijn lichaam te rusten gelegd op het 
r.k. kerkhof in Alber11en, waar 't wacht 
op de opstanding met de verrezen Heer. 

Wanneer poit een mens de hemel op aarde ver
diend heeft, dan is hij het wel geweest. Gedu
rende de laatste 40 jaar van zijn leven heeft hij 
moeten leven en werken met een zieke echt- , 

genote aan zijn zijde; Op haar kon hij nooit 
meer vertrouwen en niets kon hij aan haar over
laten. Integendeel: zij was ongeneeslijk ziek en 
eiste van haar man enorm veel aan opoffering 
en zelfbeperking. Nooit was hij in staat om eens 
gezellig met haar uit te gaan; door haar was hij 
juist altijd aan huis gebonden. Hij heeft er nooit 
over geklaagd, maar altijd heeft hij van God de 
kracht gekregen om haar liefdevol te verzorgen 
en bij te staan. Daarnaast heeft hij de zeven 
kinderen, die aan hun zorgen waren toever-

trouwd, een goede opvoeding gegeven, waar hij 
terecht trots op mocht zijn. Naast dit alles ging 
bij deze eenvoudige man zijn grote belangstelling 
uit naar zijn werk op de boerderij en de handel. 
Dat deed hij ook met de inzet van zijn hele 
persoonlijkheid, daarbij rekenend op God op 
wie hij ten volle vertrouwde. Zo is deze een
voudige, hardwerkende en blije man plotseling 
van ons heengegaan. Moge hij nu genieten van 
een welverdiende eeuwige rust. 

Voor uw oprechte blijken van belangstelling bij 
het overlijden en de uitvaart van mijn dier~re 
man en onze goede vader en opa, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Albergen, maart 1977 
Steenkampsweg 12 

H. Rikhof- Bekhuis 
Kinderen 
en kleinkinderen 


