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Ter herinnering aan 

Bets Rikkink 
weduwnaar van 

Annie Rikkink - Greftenhuis 
En vader van Alwie 

Hij werd geboren op 5 augustus 1920 te Beuningen. 
Hij ontving de Ziekenzalving en overleed op 26 
november in het ziekenhuis te Hengelo. Op 
woensdag 1 december hebben we zijn lichaam, 
na de Eucharistieviering in de parochiekerk 
begraven op het R.K. kerkhof te Beuningen. 

Met grote dankbaarheid zien we terug op het 
leven van onze medeparochiaan, Bets Rikkink. 
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als 
een hardwerkende, zorgzame man. 
Toen hij in 1957 trouwde met Annie 
Greftenhuis, gingen ze samen wonen aan de 
Volterdijk. Daar bouwde hij geholpen door zijn 
vrouw en later door zijn zoon Alwie een boeren
bedrijf op. 
Bets was gehecht aan zijn boerderij, aan zijn 
vee. Hij was boer in hart en nieren. Bets was 

altijd opgewekt en had een positieve kijk op het 
leven. Daardoor wist hij de vriendschap van 
velen te winnen . Nooit ging hij bij de pakken 
neerzitten. " Het is nooit zo donker, of het wordt 
wa wear lecht " kon hij zo vol overtuiging zeg
gen. Toen zijn vrouw in 1995 overleed was dat 
een moeilijke tijd. Maar samen met Alwie pakte 
hij zo goed en zo kwaad als dat ging de draad 
van het leven weer op. 

Alwie was voor hem alles. Samen werkten ze op 
de boerderij. Als Alwie naar zijn werk was hield 
hij een oogje in het zeil. Hij had er een dagtaak 
aan. Zijn motto was : " werken doet vergeten en 
verdoven ". Daar op zijn dierbare plekje bij het 
vee, daar waar hij zijn verdriet en emoties ver
werkte, daar was het waar hij de fatale beroerte 
kreeg. 

Goede God, wij danken U dat we Bets zo lang 
in ons midden mochten hebben. Nu vragen we 
U, dat hij bij U en bij Annie mag zijn in uw rust 
en vrede. Ook bidden wij dat wij de fijne herin
neringen aan hem mogen bewaren. Mogen 
deze herinneringen een steun zijn voor allen die 
hem dierbaar waren. 

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven 
tijdens zijn korte ziekbed en na het overlijden 
van mijn vader zeg ik u oprechte dank. 

Alwie Rikkink 


