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Ter vrome nagedachtenis aan mijn 
lieve man en onze zorgzame vader 

GERHARDUS ANTONIUS RIKHOF 

Hij werd op 22 ju I i 1938 te Lange
veen geboren en trad op 24 april 1974 

in het huwelijk met 

ANN A MARIA THERESIA ARENDS 

Geheel onverwacht, nog voorzien van het H.Olie
sel , overleed hij op 1 januari 1975 te Langeveen. 
Zaterdag 4 januari d.a.v. hebben wij aldaar op 
het r .k. kerkhof zijn lichaam aan de schoot der 
aarde toevertrouwd in afwachting op de heer
lijkheid van de verrijzenis . 

Aan een kortstondig huwelijksgeluk is een plot
sel ing en abrupt einde gekomen. Zijn onverwacht 
heengaan betekent een nieuw zwaard van droef
heid voor zijn vrouw Annie, die immers in hem 
in zo korte tijd opnieuw een goede man en een 
zorgzame vader voor haar kinderen heeft ver
loren . Ook voor zijn ouders, broers en zusters 
is zijn heengaan een zeer zware slag. We kun
nen niet anders doen dan bidden: .,God, hemelse 
Vader! Wij vragen U, wees in ons midden in 
dit uur nu de dood zo zwaar op ons drukt en 
wij noodgedwongen afscheid moeten nemen van 
Gerrit, d ie ons zo dierbaar was. Ons leven hier 
-op aarde is een moeizame pelgrimstocht met 

veel leed en zware kruizen . Wees ons een licht 
in deze donkere dagen van droefheid en rouw ; 
schenk ons hoop; bewaar ons voor opstand ig
heid en he lp ons door de kracht van Christus' 
kruis met overgave te zeggen, wat Uw Zoon 
gezegd heeft: .,Aan Uw handen vertrouw ik 
mijn leven toe". God, onze Vader! Gij z ijt de 
Heer over leven en dood! Gij hebt het laatste 
woord over ons al len. Wees trouw aan Uw be
lofte: dat het laatste woord niet is aan de dood 
maar aan U, levende God . Wij bidden U voor 
Gerrit dat het een woord van barmhartigheid , 
vreugde en leven mag zijn. Vergeef hem zijn 
menselijke zwakheden en beloon al het goede 
dat hij voor ons deed . Wij vragen U dit door 
Christus, Uw Zoon en onze Heer . 

Onze Vader. - Wees Gegroet 
DAT HIJ RUSTE IN VREDE. 

0, Maria! Troosteres der 
bedroefden , Bid voor ons. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw 
aanwezigheid bij de begrafenis van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader, betuigen wij u 
onze oprechte dank . 

Langeveen , jan.1975 

Uit aller naam: 

Wed. A.M . Th . Rikhof
Arends 

en kinderen 


