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In dierbare en dankbare herinnering aan 

Anita Rikhof 

ge/Jorm np 30 juli 1915 in Almeln en plrweling 
gmorm1, 1111 m1 kortstondige ziekte, op 5 ;11/i 2000 

i11 hrt1Twmteborgziekenhuis in Almelo. 
Na nng rm p.1,1r dagen thuis aan de Rouweu•eg in ht1,1r 

kamer npgeb11ard u zijn gnveest, is :u np 10 ;uli, 
11n u11 / 1/ed11ige Uit1•aartmû in de !'tmcrntimkerk u 
Lwgn'fm, bey;nwm op het parochiile lrerkho/ aldaar. 

Na de geboorte ,·an Anica bleek al gauw. dac 1e aan een 
nnstigt• spicriich.tc lctc<l. Na ved ûektnhuisopn.imes 
en medisLhc: behandelingen. slaagde ze er uitctnddijk 
coch in een eigen leven op re houwen. Dit ook omdat 
haar ouders haar, al bleef hun groce 1org alri1d besraan, 
wvc:c:I mogelijk Hijlicten. 
Na jarrn .ul1ankdijk zijn, haalde ze haar rijbëwijs, Wl"rd 
mohiel en kon gaan en sraan waar ze wilde. 

Daar maakte ze al gall\\ grecig gebruik van en kon 
daardoor aan <:<:n grote vriëndenkring bouwen. 
Ze was erg gdukkig met haar eigen ác/slaapkamt>r, 
waar 1e 1el f haar bt>10t"k onrvmg en kon praten over 
all"" wat haar bnighidd. 
\'anaf haar acht,re maand moesc 1e al naar de i)·,io
rherapie, eem alri1d gebracht en gehaald door haar 
ouders en de laaest(' cijd ging 1e zelfstandig. 
Bij de therapie wu Le dus binnenkort haar 25-prig 
jubileum 'vieren'. Ooh. voor ha.u 25-sre verjaa rdag nr 
ze, samen mer haar moeder. al vol plannen. 
Anita had alt ijd haar woordje klaar en als het maar 
even kon grapte en <lolde Le met iedereen. 
Ze wa~ in haar element als n:cepcionisce/celefoniqe 
op De Fe,hof, Dt .\1olenkamp en later ook op 
Her ~ieulenbdt. H.1ar warme helanptdling en grot<" 
inzet maakte haar cot een geliefde medewerkster en 
collega. Hier kon ie h.iar wrg voor en medeleven met 
anderen k\vijc. 
Ze werd lid en later bc:m1urslid van de KPJ. lid van 
de personeelsvereniging. :wng lange rijd in her 
Jongerenkoor en maakte ded uit van de BTll 
(Bereikbaa rheid, 'loegankel ijkhci<l, Bruikbaarheid). 
Ze genoot van alle. wat luerdoor op haar weg kwam. 
Ze ging graag op vakantie en is in o.a. Curaçao. Spanje 
en Porrugal geweesr. l la.ir andere hobby's waren 



n·- kijken en lezen, waarbij ze haar fantasie de vrije 
loop kon laren gaan. 
Ondanb haar ,·cle lichamelijke beperkingen klaagde 
ze nooir Srerker nog: ze was alrijd opgcwekr en 
spontaJ.n. Als er mefücn op zickenlx-zock k" amen. als 
er weer een> ict> ergs mee haar gebeurd Wal>, wal> i.ij 
degene die als eerste vroeg: "Hoe is her mer 1ou?". 
Op de regenvraag luidde haar anrwoord sreevasr: 
'Oh. met mie wa goo<l!" 
Dankzij haar blijmoedige karakter, de 1:1ote vrijheid 
die ze kreeg van haar ouders, de nodige hulp en sreun 
van Ellen en Arj.rn, de belangstelling en her meeleven 
van haar grote vriendenkring, heeft Anita kunnen 
genieten \'an haar (re) korre leven! 

\''\'ij willen allen bedanken, die op war ,·oor manier dan 
ook met ons hebben meegeleefd, tijdens het le\'en, 
de komtondigc ziekte en het overlijden van Anita. 
U bent voor haar en voor ons een grote steun geweest! 

Annie en Uennie Rikhof 
Ellen en Arjan 

1..rngeveen. 1uli 2000. 
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