
Ter dankbare herinnering aan 

Herman Gerhard Antonius 
Riekert 

echtgenoot van Gesina Mina Velthuis. 
Pa werd in Oldenzaal, als oudste van 
een gezin van 12 kinderen, geboren op 
26 mei 1924. Tijdig gesterkt door het 
Sacrament der zieken is hij in Zieken
zorg te Enschede op 22 februari 1985 
overleden. Na een Eucharistieviering in 
de St. Martinuskerk te Losser, 27 fe
bruari 1985, hebben wij Pa te ruste 
gelegd op het katholieke kerkhof te 
Losser, in een vertrouwvol gebed tot 
Jezus Christus onze verrezen Heer. 

Met een groot gevoel van dankbaar
heid denken we terug aan deze ons 
zo dierbare man. Naast de droefheid 
in ons hart zijn we dankbaar dat we 
deze oprechte en zorgzame man, vader 
en grootvader in ons midden mochten 
hebben. 
Hij was een voorbeeld van diep chris· 
telijk geloof dat beleefd werd in het 
leven van iedere dag, in lief en leed. 
Zowel van vaders· als van moederszijde 
stammend uit een oud Twents geslacht, 
was hij gehecht aan zijn geboortestreek, 
zijn gezin en zijn gehele familie. 
Hij was een sociaal bewogen man die 
geen onrecht kon zien en verdragen in 

zijn dorp en kerk en voor de bestrijding 
daarvan zich inzette. 
Een laatste zware beproeving was voor 
hem, die als vader zo node gemist kon 
worden in ons fijne gezin, dat hij van· 
wege een ernstige operatie meerdere 
malen de moeilijke tocht naar het zie· 
ken huis moest aanvaarden. 
Ondanks alles, was het voor hem toch 
een grote steun en troost, dat hij zo· 
veel waardering en vriendschap mocht 
ontvangen van zijn huisgenoten, familie, 
collega's, buren en vrienden. 
Wij zullen hem niet vergeten in gebed 
en herinnering. 

Ps 4; Niet de rijdom is belangrijk Heer, 
maar de vreugde, die U mij geeft. 
Vriend van U te zijn is meer waard 
dan bezit van geld en goed. 
Rustig kan ik de nacht ingaan. 
U bent bij mij Heer, dus ben ik 
veilig. 

Voor uw blijken van medeleven en uw 
deelneming, ondervonden tijdens de 
ziekte en na het - overlijden van mijn 
man, onze vader en grootvader, betui
gen wij u onze oprechte dank. 

Mevr. Riekert-Velthuis 
kinderen en kleinkind 
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