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Ter vrome nagedachtenis 
aan onze lieve vader en opa 

HEIN RIKHOF 

Geboren te Langeveen op 3 maart 1906. 
Sirds 24 augustus 1971 weduwnaar van 
SUSANNA MARIA KIENHUIS 

Hij was vader van zeven dochters en vijf 
zoons en opa van negentien kleinkinderen. 

In de eerste nachtelijke uren van zondag 19 
januari 1975 overleed hij plotseling, voorzien van 
het H. Oliesel te Langeveen. Woensdag 22 januari 
d.a.v. hebben wij aldaar op het r.k . kerkhof zijn 
lichaam in het graf van moeder bijgezet in af
wachting op de heerlijkheid van de verrijzenis. 

Doet zijn heengaan on.s denken aan het woord 
van Paulus: ,,de dag des Heren komt als een 
dief in de nacht", veel meer gelden voor hem 
ze lf Jezus' woorden : ,.Weest waakzaam; houdt 
uw lenden omgord en de lampen brandend"· 
Gedraagt u als mensen, die wachten op de terug
komst van hun Heer, om als Hij aankomt en 
klopt, Hem aanstonds open te doen . Gelukkig 
de dienaars, die de Heer bij Zijn komst wakend 
zal vinden. Over vaders heerigaan hoeven wij 
ons niet ongerust te maken. Hij was niet on

voorbereid . Wij kennen immers zijn dagelijkse 
gang naar de kerk; zijn vele bidden en zijn vurig 

verlangen, daar boven in de hemel weer ver
en igd te mogen zijn met moeder, zijn lieve vrouw, 
die hij hier op aarde zo heel erg miste en wier 
dood ineens zo'n domper op zijn blijde leven 
zette . In onze herinner ing zal hij voortleven als 
een vader, die met totale wegcijfering van zich
zelf. steeds met een blij en opgeruimd hart, van 
oe ochtend tot de avond voor ons, zijn talrijke 
kinderschaar, heeft gezwoegd en gezorgd en ons 
boven al voorging in gebed en diepgelovig Gods 
vertrouwen. Veel dank zijn we hem verschuldigd . 
We kunnen hem nie-t: beter in ere houden dan 
zijn voorbeeld in deze na te volgen en te bid
den: ,,God, hemelse Vader. Wij danken U voor 
zijn leven te midden van ons en vragen U: schenk 
vader als loon voor al het goede dat hij voor 
ons deed Uw eeuwige vreugde en een wederom 
gelukkig samenzijn met moeder. Mogen zij beide 
bij U voor ons ten beste spreken en geef dat 
w ij allen eens weer met hen voor eeuwig ver
enigd mogen zijn bij U in de hem el " . 

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

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw 
aanwezigheid bij de begrafenis van onze zorg
zame vader en lieve opa betu igen wij u onze 
oprechte dank. 

Langeveen, jan.1975 

Kinderen en kleinkinderen 
Familie Rikr,of 


