
Als dankbare herinnering aan 

BERNARDUS HENDRIKUS RICHTERS 

echtgenoot van Hermina Catharina Löwik. 

Hij werd geboren te Lonneker 6 mei 1902. 
Gesterkt door de Sacramenten der Zieken 

overleed hij te Glanerbrug 8 april 1985. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 

hebben wij op 12 april 1985 afscheid van 
hem genomen. 

Goede God en Vader, wij danken U voor het 
lange leven van mijn goede, zorgzame man, van 
onze hartelijke vader en grootvader. Wij danken 
U, dat wij samen heel bewust afscheid van el· 
kaar konden nemen. 
Hij was voor ons een hardwerkende man en va· 
der, die met liefde zijn vak uitoefende als bou
wer. Veel gebouwen getuigen nog van zijn vak· 
manschap. Ook had hij aandacht voor de op· 
bouw van ons ~ezin tot een harmonisch geheel, 
waarin ieder ziJn eigen plaats en taak had. 
Samen met moeder heeft hij zware tijden door· 
geworsteld; samen bleven zij sterk door gedeel
de vreugde en gedeeld verdriet en door hun 
vertrouwen op U, onze God en Vader. . 
Met grote belangstelling volgde hij het leven van 
ons, kinderen en kleinkinderen. Hij was altijd 
bereid te helpen als we een beroep op hem de· 
den; hij wist raad te geven en oplossingen aan 
te dragen: als je in de put zat, haalde hij je er 
weer uit. 

Meer dan ooit mochten wij de werkelijkheid 
van het lijden en sterven van Christus mee hele· 
ven tijdens de stervensuren van vader; maar ook 
meer dan ooit werd ons duidelijk dat het leven 
sterker is dan de dood, toen wij op 2e Paasdag 
ons gelovig bewust werden dat dit afscheid tij 
delijk zou z ijn, juist omdat vader verlangde naar 
uw vaderhuis, waar hij zijn beide zoons zou 
ontmoeten. 
Goede God, wij danken U voor de liefde die 
ons werd voorgeleefd door onze ouders;wij be· 
loven dat wij de zorg voor moeder graag willen 
overnemen, even liefdevol als vader dat deed. 

Lieve vrouw, ik dank u voor alle zorg, liefde 
en aandacht, voor het meeleven en meebidden 
in de laatste uren dat wij samen waren. 

Beste kinderen en kleinkinderen, wees lief voor 
oma en bewaar de onderlinge liefde als het kost
baarste wat op deze wereld denkbaar is. 

Heilige Maria, moeder van Christus, 
bid voor hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervon· 
den tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

H.C. Richters · Löwik 
Kinderen en kleinkinderen. 




