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In liefde blijven wij gedenken 

Hennie Rikkink 

echtgenoot van Thea Roosendaal 
vader van Remco en Brenda 

Hennie werd geboren op 26 augustus 1947 te 
Beuningen en overleed op 3 mei 2005 in het zie
kenhuis te Enschede. 
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 7 mei 2005 
vanuit de parochiekerk te Beuningen, waarna we 
hem te ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Moeilijk is het om in woorden te omschrijven wat 
er in ons omgaat nu we zo plotseling afscheid 
hebben moeten nemen van Hennie. 
Hij groeide op in een gezin van 9 kinderen, 5 broers 
en 3 zussen. Op 25 november 1977 trouwde hij 
met Thea Roosendaal en zij gingen wonen naast 
het ouderlijk huis van Hennie aan de Volterdijk. 
Samen kregen ze twee kinderen, Remco en 
Brenda. Hennie hield van voetbal en de natuur. 
Hij was trots op Brenda's talent voor voetbal. 

Naast zijn dagelijkse werk hielp hij graag bij zijn 
broer Jan op de boerderij . Hij vond het mooi dat 
Remco ook veel belangstelling heeft voor de boerderij. 
Op vakantie gaan hoefde hij niet, hij was liever 
thuis. 

Zijn werk was zijn hobby. Na eerst tien jaar te heb
ben gewerkt bij de melkfabriek te Rossum, is hij 
gaan werken bij Gerwers te Tilligte, waar hij 
onlangs zijn 25 jarig dienstverband heeft gevierd . 
Hij stond bekend als een harde, precieze werker. 
Het maaien van sloten was zijn specialiteit. 

Op 31 maart 2005 werd hij tijdens zijn werk getrof
fen door een hersenbloeding. Na een tijd vol onze
kerheid leek het weer goed te komen . 
Helaas heeft het niet zo mogen zijn. We kunnen 
nog niet begrijpen dat we zonder jou verder moe
ten leven. 
Lieve Hennie, bedankt voor alles wat je voor ons 
hebt betekend en gedaan. 

Wat zullen wij jou missen ! 

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven tij
dens zijn ziekte en na het overlijden van Hennie 
zeggen wij u oprecht dank. 

Thea Rikkink - Roosendaal 
Remco en Elise 
Brenda en Luuk 


