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In dankbare herinnering aan 

Joseph Franciscus Rikhof 

Sinds 19 juni 1989 weduwnaar van 

Euphemia Maria Heerink 

Na het ontvangen van het Heilig Sacrament der 
Zi~ken overleed hij op 14 juli 2002 in het zieken· 
huis te Oldenzaal. Op 19 JUii hebben we hem voor 
het laatst in ons midden gehad t11dens de viering 
van de Heilige Eucharistie in de St. N1colaaskerk te 
Denekamp. waarna wiJ hem begraven hebben op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Joseph is ge.~ren op 9 juli 1919. Hij was de mid· 
delste van vijf kinderen. Na zijn jeugd is hij op 4 
februari 1948 getrouwd met Phemie Heerink. 
Samen hebben ze de schoenenzaak geleid en de 
zorg voor opa en oma Rikhof op zich genoemen. 
Na het overlijden van hun eerste kindje, hebben ze 
nog 7 kinderen gekregen. Gesterkt door het geloof 
hebben pa en ma een gelukkig leven geleid, waar· 
m ze elkaar goed aanvulden. Vooral na het pen· 
s1oen van pa deden ze veel samen: fietsen en wan· 
delen in de natuur. vrienden bezoeken, treinreizen, 
rommelmarkten en antiekwinkeltjes afstruinen. Het 
cadeau met hun veertig-jarig huwelijk: de reis naar 

Lourdes, heeft op hen beiden een diepe indruk 
gemaakt en ze zijn hierdoor gesterkt in hun geloof 
in Maria en God. 
Het overlijden "van ma is voor pa erg moeilijk 
gew~est. De drijfveer en de spil van zijn gezin was 
er met meer en veroorzaakte een grote leegte bij 
hem. Met behulp van z'n kinderen, familie en ken· 
nissen he.eft hij toch z'n draai ~eer gevonden. Z11n 
koffiehuisjes waren hem erg dierbaar. Het overlij· 
den van Ine en Ria maakte het leven voor hem niet 
gemakkelijk~!·Praten hierover was erg moeilijk, 
maar ?oor z11n geloof en het vele bidden kreeg dit 
ee~ eigen plek. _De verhuizing van zijn ouderlijk 
huis naar een be1aardenwornng was goed. Hij was 
blij met deze stap, maar miste de oude buurt. 
De laatste jaren liet zijn lichaam hem steeds meer 
in de steek waardoor hij zijn kinderen niet meer kon 
bezoeken, zoals hij dat graag zou willen. Sinds 
Kerst 2001 werd pa stee_ds snel~er moe en is op 28 
mei 2002 opgenomen in het ziekenhuis. Ons pa 
heeft de a!gelopen 7 wek~n in het ziekenhuis zijn 
laa!ste stnJd gestreden en 1s op zondag 14 juh rus
tig ingeslapen. 
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend 
heeft, hebben wij afscheid van hem genomen. 
Vol vertrouwen dat hij nu weer samen is met ma en 
zijn drie kinderen brengen we hem vandaag naar 
zijn laatste rustplaats. 

Voor al uw blijk van belangstelling en medeleven tijdens 
z11n laatste levensiaren en ziekbed van onze lieve vader 
willen wij jullie oprecht bedanken. ' 

Denekamp, 19 juli 2002 Kinderen en kleinkinderen 


