
Gedenk iu uw gebed en uw H. Mls 

BERNARDUS OLDE RIKKERT 
Hij werd geboren Jn de Lutte op 7 januari 1894. Door het 
H . Doopsel werd hij opgenomen in de genade gemcensch~p 
vau de Kerk. 16 Dovembcr 19'22 trouwde hij met 

HENDRICA ZANDHUIS 
Jn. de Mariaparochie te Almelo. In zijn gelukkig huwelijks
leven 2ag hij de vervu)]jng , v au de mooie- zegenwens uit de 
h\lwelljhmis: ,,.Uw echtgenote lij als de vruchtbare wijn
s.tok aan de gevel van uw huis. Uw klndcren a)s ranken 
van de olijf roodom uw ufel. En moogt gij de kinderen 
van uw kinderen zien: (Psalm 127) 

Een korte 7iektc bracht plotseling het etnde aan dit mooJc 
leven: van heel veel, gelukkig ooK zegenrijke arbetd; 11an 
altlj<l hoopvol zorgen ; oprechte godsdienstz.in çn beproef
de blijdschap. 

Omringd door zijn vrouw en kinderen ontving hij de 
laatste Sacramenten van de Kerk. in gelovige overgave aan 
de Vader in cle hemel van wie hij zijn vader-zijn ontleen
de, en blij omdat hlj de gcn11.degavc van God ontving uit 
dç hande-n vau zijn priesterzoou. 

12 augustus 1961 is hij geatoTvcn ln het r.k. 1iekenhul1 
te Oldenzaal. De gezamen1ijke plechtige H. Mis co Absoute 
'h:'ld plaaLs op 16 augustus 1961 in zijn parochiekerk van de 
Lutte. Daar1Ja werd hlj begraven op het puochi~le kerkho[. 

Mijo dierbare echtgenote, kinderen, Bcrtel en Charlotte en 
d:c gnag 'o plaats kregen ln onze famHie kring. het was 
ClOS zo heerlijk om zo gelukkig bij elkaar te zijn. In vreug
de en verdriet, en in ouvoJmuh maar eerlijk zoeken heb
ben we dalgene beleefd ea opgebouwd wat ons altijd hoop
\•ol samen bindt, en dat ons nu bij dJt afscheid op doet zien 
nlar God. Bidt voor mij opdat ik Hem mag zien, en 10 1:ijn 
tJahljhc1d onze zoon en broer dJe ons al eerdcT is voorge
b-lan. 

"Waarlijk het is paneod, dat wij u a}lijd eu overal dank 
Y.cggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God door 
ChriGhts on"e Heer. Iu wie voor ons de hoop op 'n uJ1ge 
\ ·errijzenis oprees, zodat wij die bedroefd zijn, troost vinden 
in de beJohe van de toekomstige onsterfelijkheid. lmmers 
voor uw gelovigen. Heer. verandert sJechU het leven, het 
'\l"or<ll niet weggenomen, co als bet huts van dit aards ver
blijf is weggevallen, staat dur de eeuwige woning io Je 
hemel." (Pref. v. d. Requiemmis.) 


