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Vredig is hij gestorven aan wat onomkoombaar 
was, zijn ziekte was hevig, zijn dood kwam snel. 

Een gedachtenis aan 

Gerhardus Johannes Rlkhof 
echtgenoot van 

Johanna Hendrika Maria Kottlnk 

Hij is geboren te Uelsen 20 mei 1923; 
gesterkt door het H. Oliesel is hij over
leden te Almelo 10 november 1984. We 
hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 
het r. k. kerkhof te Albergen . 

61 Jaar heeft Gerhardus Rikhof te midden van 
ons mogen leven; in deze korte tijd heeft hij 
zich bemind gemaakt in een brede kring van 
familie, vrienden, buren en kennissen. Hij was 
een lieve man voor zijn vrouw Annie, een zorg
zame en meelevende vader voor zijn beide zonen 
en schoondochters en een fijne opa voor zijn 
vier kleinkinderen. Voor hen leefde en werkte 
hij : 21 jaar bij de N.S. en 11 jaar als verzekerings
agent. Door zijn werk kwam hij in kontakt met 
veel mensen en door zijn vlotte manier van 
spreken en zijn gevatte antwoorden was hij een 
graag geziene gast in 'n brede kring van klanten, 
vrienden en kennissen. Zijn afscheidsgroet was 
altijd: ,.Leu, good gaon en gezoondheid vedan !" 

In de natuur vond hij zijn ontspanni ng : vol be
wondering voor alles wat groeit en bloeit; hij 
genoot van de zang en de kleuren van zijn vogel
tjes en zijn liefhebberij lag in de verzorging van 
de visjes in het aquarium. Toen langzaam maar 
zeker zijn krachten verm inderden door 'n slepen
de ziekte, stond zijn vrouw hem dag en nacht 
ter zijde met haar liefdevolle zorg en verpleging. 
Samen vonden ze kracht in hun diepgeworteld 
geloofsleven en hun groot vertrouwen in de H. 
Maagd Maria "Roza Mystica": haar beeltenis droeg 
hij altijd bij zich. Zo heeft Gerhardus Rikhof zijn 
levensloop volbracht en zijn geloof bewaard; nu 
rest hem nog de kroon die de Heer hem zal 
geven. In dit gelovig vertrouwen geven wij hem 
uit onze handen over in de handen van de leven
de God, opdat hij moge rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn 
ziekte en bij het overlijden van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Albergen, nov. 1984 
Hobergenstraat 51 

J. H.M. Rikhof-Kott ink 
Kinderen 
en kleinkinderen 


