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In ons gebed en onze herinnering gedenken 

wij dankbaar 

Gerhardus Johannes Rikhof 
echtgenoot van 

Maria Johanna Tellman. 

Hij werd geboren te Denekamp 24 decem
ber 1911 en overleed plotseling thuis 27 april 
1988. Na de Requiemmis werd hij 30 april 
d.o.v. begraven op het kerkhof van de St. 
Nicolaasparochie te Denekamp. 

In een gelukkig huwelijk van 41 jaar wer
den hun Gerrit en Ria geboren. van wie 
zij het huwelijk en gezinsleven van zeer na
bij mochten zien en beleven. Nog vorige 
week mocht vader de familie ontmoeten bij 
de 81e verjaardag van moeder. 
Vaders leven is getekend geweest door hard 
werken om in het levensonderhoud van zijn 
gezin te kunnen voorzien. 
In 1969 werd hij getroffen door een hart
infarct en moest het toen rustig aandoen. 
Hij kon zich er goed In schikken en leefde 
de voorschriften van de artsen precies na. 
Mede ook dank zij moeder, die met haar 
liefdevolle zorg altijd bij hem was, heeft 
vader met zijn zwakke gezondheid nog zo· 
veel jaren bij ons kunnen zijn. 

Toen hij in 1984 weer ernstig ziek werd en 
de dood werd gevreesd en hij toch weer 
herstelde. zei hij : . Ik ben heel dicht bij 
O .L. Heer geweest. maar mijn uur is nog 
niet gekomen·. Hieruit spreekt zijn een· 
voudig maar echt geloof. 
Nu is zijn leven hier gel:!lndlgd, we zullen 
hem zeer missen. moeder het meest. maar 
ook zijn kinderen en kleinkinderen. die een 
zorgzame vader en lieve opa aan hem ge· 
had hebben. 
Moge hij nu voor altijd bij God thuis z!)n 
en daar met ons verbonden blijven door 
de liefde. 

Rust in vrede. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde echtgenoot. 
vader, behuwdvader en opa, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Familie Rikhof 

J. Benncker, koster, Denekamp 


