
+ 0 Heer die onnai;peurlijk in Uw werken zijt. 
Ma~\t allej tot Uw glorie en tot heil dtr Uw.-n 
JeiJt, 

Wij bidden U ''OOr Jo zieletu!!I ,·un 

LAMBERTUS GERARDUS 
RIKHOF 
echtgenoot van 

MARIA JOSEPHINA SCHOl'Pl.'IK 

Lid vam het R.K. Ker:ç,besluur 

llij went ~ehnren 1 uov"'mber 1912 te l.OHcr. Voor4ico 
vo11 de H.H. So.cramf'on~en der stel'Ven•Jco ov~rlecd hij 
op 1-1 april 1961 io het R.K. Ziekenhui~ te Losaer. 
Op 18 april werd ziju licha<tJU te ruste gele;;d op het 
R.K. Kerkhof iu tl.fwaC'hting \lln de ,·ecrij7enis tot b.-t 

ee11wige I.~n·eo. 

De overledene ws.a een recht.sehapcn m:tn. J::cn harde 
werker ''001' .ûjn ge.cio on altij:.l .stond hij klaar voor 
ieder die 2ijn hulp nodig bad. 

Als lid Van het Kerkbestuur heeft hij met eroto keo· 
nis van ~aken en grote toewijding de ktrkelijk:e beluu· 
ften behartigd. 

Zwaar i~ de isla;. o Heer, en groot do bepoc\'Îng. 
Ec:n bittere kelk hebe Gij ons te drinken gegeven. 

Maar ""ij die achterblijven :djo menseo. v11.n een op• 
recht geloof eo Jour de krucht van dit geloof zuJlen 7ij 
ook nu Codb· Wil Mu'\o·tuuden. 

Beste vrouw, sa.men bchbeu we hard gewerkt u.u een 
mooi el\ gelukkig gc?.in. Muar on?.e planuen waren niet 
Gods pJuoocn. Wij wareu men~en eu duchten als men· 
sen. maar God denkt z:o va\\k au<leu omdat Hij dealt 
als. God. Hij heeft ook hier zijn bedoeling mee. 

Oanrom dierbare echtgeo.ote, aanvMrJ. mijn heecgaan 
in christelijke berusting. Cod ÎR een God van liefde eu 
<IMrom moeten we z:e.ggen: Zo is het 't beste. Hij zal 
U kracht geveu dit kruis te dragen . 

Lieve kinderen, nu Ik niet meer bij jullie ben vraag 
ik jullie : Vergeet niet Je goede raad en de vel'ma.nio · 
gèo die ik jullie gegeven heb. Blijf :to leven dat je 
steedw eeu vreugde en een steun voor moeder bent en 
hid voor je overleden vaJ.er. 


