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Ik ga op reis 

maar 'k heb ITllJn dagkaart nog niet gekocht 
(Citaat Albert dinsdag 'l9 januari 2008) 

Pa we hebben voor 1e gestempeld d.d. 1 februari 2008. 
Goede reis. 

Albert (Ab) Rikhof 
weduwnaar van Trees Rikhof-Slaghekke. 

Albert werd geboren Ie Borne op 2 maart 1927 en overleed op 
1 lebruan 2006 te Hengelo (0) 
De uitvaart vond plaats op 5 lebruan 2008 m de St Jozelkerk Ie 
Almelo. waarna w11 Pa te ruste hebben gelegd bij Mama op het 
R.K kerkhofle Almelo. 

Wij willen u oprecht bedanken voor u medeleven en belangstelling 
na het overlijden van onze lieve Vader en Opa. 

Kinderen en kJemkmderen 

Pa groeide als zesde kind op in een gezin van zeven kinderen. 
Op 9 april 1953 trouwde hit. na 8 iaren verkenng te hebben gehad 
met Trees Slaghekke. Samen werden ze de ouders van Charles 
AnlOlnnette en Bngg1tle en kregen 5 kleinkinderen Tom. Robin, 
Lisanne, Eline en Mirte 
NoodgectM>ngen, door Zljll &efSte openhartoperatie 111 Geneve. 
moest Pa reeds op 50-1ange leeft11d ziin werk bij Texas
lnslruments vaarwel zeggen. 
Maar desondanks verveelde h11 zich nooot en vulde zijn dagen 
met klussen bij zijn kinderen en ook gaan vissen was een 
rustgevende hobby voor Pa. 
In de weekends was hij altijd bij z11n clubje 'PH-Almelo· te 
vinden als leider bij verschillende jeugdelftallen en 0<ganiseerde 
voor PH verscheidene maandagavonden hel kaarten. 
Op vakantie gaan met Mama. lekker samen gemeten van het 
fietsen en wandelen Na vele iaren gewoond Ie hebben in de 
Os de Geusstraat verhuisden ze samen naar het Muiderslot. 
waar ze ruim 7 jaren met veel plezter vertoefden 
Op 7 ianuan 2005 OYel1eed Mana en moest Pa aleen ve!del Dil 
v1ei hem zwaar en we merklen dat~· in ales steeds meer een 
s~e terug moest doen. Maar desondanks wilde hij z11n huisje 
aan het Muiderslot met vel1aten. Na een ziekenhuisopname van 
9 weken te Almelo kon h11 terecht op een moooe kamer in het 
verpleeghuis 'Trivium· te Hengelo (0), waar hij helaas met tang 
van mocht genieten 
Op 29 januari 2008 hebben we samen met zijn dierbaren afscheid 
genomen, waarna hij op 1 februari 2008 begon aan zijn laatste 
reis naar Mama toe. 

Pa goede re/Sen rust zacht 


