
Een wonder is die zekerheid 
De nieuwe dag zal komen. 

Al leek de nacht wel eindeloos 
Vol eenzaamheid en dromen. 

Voor m1ï hoeft niet meer een nieuwe dag 
De Hemelpoort gaat open 

De kleuren keren weer terug 
Wie ziek is mag komen. 

î Met veel liefde blijven we denken aan 

Bernard Rikhof 

die op 25· 12-1923 te Beuningen geboren werd. 
Hij was 45 1aar gehuwd met 

JOHANNA HEKKE 

Op 26 mei 1994 overleed hij t!Juis, na voorzien te 
zijn van de H. Sacramenten der Zieken. 
We hebben hem op 31 mei, na een Eucharistie 
viering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Nu wij. na een ernstige ziekte afscheid moeten 
nemen van mijn man, van onze vader en opa, 
willen we hem in herinnering houden zoals hij 
was. 

In alle eenvoud zorgde en werkte hij hard voor 
z11n gezin. Samen met moeder bood hij zijn kin
deren alle kansen om een goede toekomst op te 
bouwen. Met belangstelling volgde hij ieder van 
hen. 
En ook zijn kleinkinderen konden altijd bij opa te
recht. Zij zullen hem zeker missen. 
Opgegroeid in het Beuningerveld, hield hij van 
de natuur en tot het laatst toe ging hij met Joop 
op zoek naar reeën . 
Ook was hij tot voor kort een regelmatige gast 
op het Kolkersveld of klussend bezig in en rond 
de kerk. 
Het geloof was hem heel dierbaar. Het gaf hem 
steun en kracht. 
Met verdriet maar ook vol dankbaarheid, beve
len we hem aan bij God 
Dat hij nu rusten mag in Z11n Vrede, in Zijn 
Liefde. 

Lieve Bernard, pa en opa, bedankt voor alles! 

Voor uw blijken van meeleven, betoond tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn man, on
ze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

J . RIKHOF· HEKKE 
Kinderen en kleinkinderen 


