
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES RIKHOF 

echtgenoot van 

Johanna Josephina Zanderink 

Hij werd op 3 november 1921 te Beuningen 
(Ov.) geboren. Hij ontving het Sacrament 
van de Zieken. Hij is op 13 november 1986 
te Beuningen overleden . De gezongen Uit
vaartmis had plaats op 17 november 1986 
in de parochiekerk te Beuningen . Daarna 
werd zijn lichaam begraven op het pa
rochiekerkhof aldaar. 

Goede God, mijn leven van 65 jaar is vol 
van uw hulp en bijstand . Op latere leeftijd 
heb ik mijn dierbare vrouw Annie in liefde 
mogen vinden. Dit was het gelukkigste 
moment van mijn leven. We hadden maar 
een klein bedrijf, waarvan we moesten 
leven. Wat waren we blij met de komst 
van onze zoon Jos. Op zo'n moment voel 
je de hand van God heel dichtbij. 
Beste Annie, wat heb je mij steeds trouw 
geholpen en bijgestaan . Door jou ben ik 
beter gaan begrijpen, wat echte liefde en 
trouw in het huwelijk betekent. Nu ik 
terugzie, word ik mij nog beter bewust, 
)Nat voor vreugde jij mij hebt gegeven. 
Vooral in mijn laatste levenjaar heb je mij 
zeer veel steun gegeven, toen ik door een 

verradelijke kwaal werd aangetast. Ik zag 
op tegen de benauwdheid van de dood. 
Ik verlangde ernaar om plotseling te ster
ven, net als moeder. Tot mijn laatste zucht 
ben je alles voor mij geweest. Daar ben 
ik je zeer dankbaar voor. Vergeef mij mijn 
fouten en tekortkomingen . 
Beste Jos, moeder en ik, we waren trots 
op je en we hielden veel van jou . Ik voelde 
wel, dat je zorgen om mij had. Maar ik 
zag niets liever, dat je de studie met 
vrucht en sukses bekroonde. Ik was blij, 
dat je zo trouw en ijverig studeerde. 
Wees een steun voor moeder, nu O.L. Heer 
mij heeft opgeroepen . Gods zegen moge' 
steeds met je zijn . Beste familie, buren en 
kennissen, bij mijn 65ste verjaardag heb 
ik laten doorschemeren, dat ik niet lang 
meer zou leven. Aan allen breng ik dank 
voor hulp, steun en gezeligheid. Tot weer
ziens in het Vaderhuis. 

Voor de vele blijken van medeleven, on
dervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze dierbare man en 
vader, zeggen wij U onze welgemeende 
dank. 

J. J . Rikhof - Zanderink 
Jos 

Beuningen, november 1986 


