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Ter vrome nagedachtenis aan mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en opa 

HENDRIKUS RIKHOF 

Hij werd 14 augustus 1898 te Langeveen geboren 
en trad 6 juni 1928 in het huwelijk met 

JOHANNA MARIA ELFERINK 
die hem vader deed zijn van negen kinderen : 
zeven dochters en twee zoons. Als opa verheug
de hij zich over acht kleinkinderen. Opgenomen 
in het St . Elizabeth-ziekenhuis te Almelo en 
voorzien van de H.H. Sacramenten ontsliep hij 
aldaar in de Heer op dinsdag 15 mei 1973. 
Vrijdag 18 mei d.a.v. hebben w ij zijn lichaam 
aan de schoot der aarde toevertrouwd op het 
r.k. kerkhof te Langeveen, waar het wacht op 
de verheerlijking der verrijzenis. 

Een gezegde is: .,Zeg mij wie je vrienden zijn 
en ik zal zeggen wie je bent." Wie waren de 
vrienden van "onze Dieks"? Mensen en dieren! 
Mensen: oud en jong, groot en klein. Een hele 
grote kring van vrienden en kennissen had hij. 
iedereen mocht hem graag; bovenal was hij een 
grote kindervriend : nooit liep hij hen voorbij 
zonder een praatje. Ook de dieren waren zijn 
vrienden; vooral het edelste der dieren, het 
paard, omdat Dieks zelf een nobel mens was, 
in wiens hart geen bedrog werd gevonden. Even
als Sint Franciscus, de vriend van mens en dier, 
was ook hij een blijmoedig en goede mens, om
dat zij beide het woord van Paulus in praktijk 
wisten te brengen : .,Broeders, weest altijd blij
moedig in de Heer. Laat uw goedheid aan alle 
mensen zien." 
Aan zijn vrouw, kinderen en kleink inderen was 
hij zeer gehecht. Voor hen heeft hij gesjouwd 

en hard gezwoegd. De zorg voor hen ging hem 
boven alles . Voor hun geluk was hem geen offer 
te zwaar. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
verliezen in hem dan ook een zeer goede en 
onvergetelijke vader. 
Reeds lang lijdend aan een ongeneeslijke ziekte 
en wetend dat zijn uur gekomen was, heeft hij 
zijn zieke lichaam voortgesleurd naar de Eucha
rist ieviering op Witte Conderdag, om daar 
evenals Jezus te samen met al degenen die hem 
dierbaar waren "zi jn laatste Avondmaal" te 
vieren, om daarna in eenzaamheid de lijdens
beker te dr inken en in diep geloof tot zijn 
hemelse Vader te bidden : ,,In Uw handen be
veel ik mijne geest. Wat Gij van mij gevraagd 
hebt is volbracht." 
Dierbare vrouw, ik dank u voor de liefde en 
trouw waarin wij bijna vijfenveertig jaar ver
enigd zijn geweest. 
Kinderen en kleinkinderen, dank voor jullie 
liefde en goedheid, die ik van jullie heb on• 
dervonden. Zorgt goed voor moeder en voor 
Jan. Bidt dat we elkaar eens weer mogen terug
zien om dan voor eeuwig samen te zijn in Gods 
eeuwige woon. 

Onze Vader - Wees gegroet. 
Dat hij ruste in vrede. 

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

Langeveen, mei 1973 

) , M. Rikhof-Elferink 
kinderen en 
kleinkinderen 


