


In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Rlkhof 
Zij werd geboren op 20 augustus 
1933 te Langeveen. Op zater
dagmiddag 23 februari 1985 over
leed zij plotseling tijdens het 
bezoekuur In het St. Elisabethzle
kenhuls te Almelo. Woensdag 27 
februari d.o.v. hebben we haar 
lichaam ten ruste gelegd op ons 
parochleël kerkhof te Langeveen. 

Veel te vroeg Is Annie van ons heengegaan. In 
dergelijke omstandigheden blijft het altijd 
onbegrijpeli jk waarom of het zo gaat zoals het 
gaat. Menselijker wijs gesproken konden ze 
elkaar niet missen! An, Dien en Jan . Na de 
dood van moeder In 1981 hebben ze elkáár op 
de been gehouden en geholpen. Het wonder
lijke was steeds dat In alle leed en zorg, de lach 
en de humor nooit ontbrak. Dat werkte vaak 
aanstekelijk en het heeft hen geholpen om 
veel pi jn en benauwenis uit te houden en te 
dragen. De betrekkelijkheid van alles hebben 
ze duidelijk beleefd. Misschien had Annie 
daarom zo'n liefde voor de natuur waar de zon 
altijd weer terugkomt, waar de bloemen altijd 
weer gaan bloeien ondanks alle sterven en 
vergankelijkheid. 

An was iemand met een gouden hart. Het 
mooie was dat zij er ook van kon uitdelen aan 
anderen. Daarom zijn er ook zo velen die haar 
dankbaar zijn en van haar houden. Bijzonder 
de kinderen van de familie waren dol op haar 
en zij op hen. 
Het waren haar z.g. ,,kleinkinderen". Haar hele 
leven heeft zij hard gewerkt en gezorgd voor 
anderen, ook als het haar zwaar viel. Dank zij 
haar diep geloof Is zij hiertoe in staat geweest. 
Zij kon ook dankbaar zijn voor het minste dat 
Je voor haar deed. Dat zij nu het honderdvou
dige mag ontvangen van Hem die zo bewust in 
haar leven aanwezig was: Jezus Christus. 

Goede Vader, 
wij willen U bedanken voor het leven van 
An Rlkhof. Wij vragen U dat wij haar zonnig 
karakter niet zullen vergeten. Het zal ons er 
aan herinneren dat met blijheid veel 
verdriet te overwinnen Is, dat optimisme 
veel pessimisme doet verdwijnen . Dat deze 
deugden ook In ons leven aanwezig 
mogen blijven. Wij vragen U dit ook op 
voorspraak van onze Moeder Maria voor 
wie zll zo'n i:irote vererlnQ had. Amen. 

Voor uw meeleven en gewaardeerde belang
stell lng tijdens haar ziekte en bij het afscheid, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Familie Rlkhof 

Langeveen, februari 1985 
Wltteweg 12 


