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Als herkennen overgaat in niet meer alles weten. 
Als je woorden niet meer kzmt zeggen 

of bent vergeten, 
dan kun je die mens alleen nog maar met liefde 

omringen en simpel genieten van een gebaar, 
een lach, de simpelste dingen. 
Lieve Gert, lieve papa en opa, 

jouJP flakkerend kaarsje is nu opgebrand. 
Ga nu in r,rede, op naar het beloofde land. 

'Het is goed zo.' 



Dankbaar gedenken wij mijn lieve man, onze 
vader en opa 

Gert Rikkert 
Gert werd op 27 januari 1931 geboren in een 
gezin van acht kinderen. In 1960 is hij 
getrouwd met Rikie Geels. Samen kregen ze 
vier kinderen, waarvan er twee op jonge leef
tijd zijn overleden. Het afscheid moeten 
nemen van zijn twee kinderen heeft hem diep 
geraakt. Hij heeft zijn vertrouwen in God ech
ter nooit in twijfel getrokken. Eerder werd hij 
juist gesterkt in zijn geloof, omdat hij de 
kracht kreeg dit te aanvaarden en te verwerken 
en was dankbaar voor alles wat hij nog wel 
had. 

Hij was een harde werker en zette zich vol 
overgave in voor zijn enige echte hobby, de 
boerderij. Verder was hij oprecht geïnteres
seerd in de medemens en had hij alles over 
voor zijn gezin en kinderen. Het maakte hem 
gelukkig als hij iets voor anderen kon beteke
nen. 

Nadat hij enkele jaren geleden getroffen werd 
door een slopende ziekte, takelde hij steeds 
verder af. Het was moeilijk te accepteren dat 

hij veranderde en steeds minder wist en 
begreep en hij ons zelfs al geruime tijd niet 
meer kende. Maar we hadden hem nog en 
konden hem bezoeken w vaak we wilden. We 
dachten dat hij op zijn manier nog wel 'geluk
kig' was en mede doordat hij erg liefdevol ver
zorgd werd in de Reggevaart, hadden we hem 
nog graag jaren in ons midden gehad. Helaas 
moesten we echter toch nog vrij plotseling 
afscheid van hem nemen. 

Lieve man, vader en opa, we hebben tot het 
laatst toe erg van je genoten. Maar wat jij in al 
die jaren voor ieder van ons en voor w velen 
hebt gedaan, blijft onuinvisbaar in ons geheu
gen gegrift en daarvoor blijven wij je eeuwig 
dankbaar. Jij hebt ons gevormd en leeft in ons 
voort. Het is goed w . 

DANKBETUIGING 

Tflor uw belangstelling en medeltwen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Gert zeggen wij 11, 

hartelijk dank. Dit heeft ons heel erg goed 
gedaan. 

Rikie Rikkert - Geels 
Kinderen en kleinkinderen. 


