
Een dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Rikken 
weduwnaar van 

Antonia Maria Petronella Korthof 

Hij werd op 16 oktober 1907 te Gendt geboren. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij in 
de morgen van zaterdag 15 februari 1997 over
leden in de Molenberg te Groenlo. De eucharistie 
bij zijn uitvaart vierden wij. op 20 februari in de 
parochiekerkvandeH Ca ixtusteGroenlo. Inde 
verwachting van de verrijzenis ten le':'en namen 
wij daarna afscheid in het crematorium "Slan
genburg" te Doetinchem 

Zijn werk bracht hem naar Groenlo. Als tuinman 
en boer van het voormalige St. Vincentizieke~huis 
was hij een algemeen bekend persoon 1n de 
Grolse samenleving en hielp hij mee om h~t 
ziekenhuis draaiend te houden zoals dat 1n die 
dagen gebruikelijk was. Toen zij~ t~ak ~rop zat 
ging hij terug naar Gendt om uiteindelijk to~h 
weer naar Groenlo te komen om samen met Ztjn 
echtgenote zijn levensavond in de Molenberg 
door te brengen Jan Rikken was een man waar 
je op bouwen kon en die nauwgezet zij~. werk 
deed. Er mocht niets verkeerd gaan. H1J was 
gewend om dingen te regelen en naar zijn hand 
te zetten. Daardoor maakte hij het voor zichzelf 
en voor anderen niet altijd even gemakkelijk, een 
eigenschap die hem ook naderhand wel ee~s 
parten speelde toen hij meer op de hulp van Z!jn 
omgeving was aangewezen Samen met Tonia, 

zijn echtgenote, was hij gelukkig dat Hen.k hen 
gegeven werd en naderhand met het gezin van 
Henk. Hij durfde zijn eisen te stellen, so~s 
streng maar was wel altijd een rechtvaardige 
vader.' En zo waren de kinderen van Henk e.n 
Toos zijn trots. Hij was erg . gehecht aan z1Jn 
familie en zocht hen regelmatig op om de onder
linge ba~.d te bewaren. H ij .~ield van de natu.~r 
waarin h1J mocht werken. B11en .~ouden wa~ ZIJn 
hobby. Hij trok er ook graag in zijn auto op uit om 
zomaar ergens in de natuur een plek te Z?eke.n 
om te genieten. Hij was ook een man die Z!jn 
geloven en de kerk heel serieus nam en menig
maal nam hij deel aan de bedevaarten naar 
Banneux. Hij kon niet alleen zijn. Daarom was 
het goed dat hij na het overlijden van Zijn echtge
note een goede vriendin vond in Anna Lamers
Jansen huisgenote in de Molenberg In zorg en 
aandacht voor elkaar deelden zij de dagen en 
waren zij elkaar tot hulp en steun Een aantal 
jaren ook waren zij de motor van de "vouwploe.~" 
van de Calixtusparochie. Jan voelde zelf zijn 
einde naderen. Hij riep familie en vrienden rond 
zich samen, vroeg on:i h~t sacra.me~t van de 
zieken en nam afscheid. Biddend 1s h1J van .~ns 
heengegaan. Moge hij een g?ede en v~1llge 
thuiskomst hebben in Gods huis. Moge hij ook 
voor altijd een plaats houden in onze harten. 

Voor uw belangstellin_g en meeleven .~ijdens zij_n 
leven en na zijn overlijden, zeggen WIJ u hartelijk 
dank 

Familie H. Rikken - Janssen 
André, Marco 
J. H. Lamers - Jansen 


