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Ter vrome herinnering aan 

JOHANNES WILHELMUS RIGHART 

Hij werd geboren te Arnhem 17 februari 1909. Na 
een geduldig gedragen lijden overleed hij in het 
r. k. ziekenhuis te Hengelo (0) 4 juni 1976. Op 
8 Juni d.o.v. hebben wij zijn lichaam vanuit de 
St. Lambertuskerk • waar de Uitvaartdienst plaats 
vond • begeleid naar het crematorium te Usselo. 

In de herinnering van zijn fami lieleden en vrien
den, die Jan van nabij hebben gekend, zal hij 
b lijven voortleven als een diep-godsdienstig en 
gelovig mens, die in zijn leven God trouw dien· 
de, blijmoedig door het leven ging, de wereld en 
de mensen om zich heen van de zonnige kant 
bezag, rustig en onopvallend leefde. een man 
van weinig woorden, maar met een hart van goud. 
Toen een dodelijke kwaal zijn lichaam had aan
getast. bereidde hij zich on gelovige overgave 
voor op zijn heengaan uit deze wereld. Toen ook 
bleek, dat hij een ware christen was. ook in zijn 
lijden navo:ger van Zijn Heer. Met zijn Heer in 
zijn pijnlijk lijden verbonden wetend, klaagde hij 
nooit. terwijl toch ondraaglijke pijnen zijn ver
ziekt l ichaam sloopten en de dood voor hem een 
ware verlossing en bevrijding betekende. Dank· 
baar was hij ook voor de I iefde en zorg, waar
mee zijn zus - bij wie hij een echt thuis vond • 
hem in de maanden van zijn ziekte omringde, 
dankbaar voor de belangstelling van zijn familie
leden en vrienden. 
Nu hij zo intens als gelovige christen met zijn 
Heer heeft geleden, mogen wij vertrouwen, dat 
deze Heer zijn trouwe dienaar ook zal doen delen 
in Zijn heerlijkheid. 
Dierbare zus. hartelijk dank ik je voor je goede 
zorgen en je I iefdevolle verpleging. Dierbare 
familieleden, ik ben jull ie erkentelijk voor al het 
goede. dat ik van Jull ie mocht ondervinden. Blijft 
mij indachtig in Jull ,e gebeden en leeft zo, dat 
wij naar Christus' belofte elkaar eens mogen 
terugzien in de hemel. 

Heer. geef aan Uw dienaar de eeuwige rust 
En het eeuwig Licht verlichte hem 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven, betoond na het overlijden 
van onze I ieve broer en oom, zeggen wij U har
telijk dank. 

Familie Rlghart 




