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Woorden schieten ons tekort. 
We hadden hem nog zo graag in ons mid
den gehouden. mijn man en onze pappa ; 

Henny Rikkink 
echtgenoot van 

Miny Japink. 

In Lattrop is hij geboren. op 28 juni 1927. 
Omringt door hen die hem zo dierbaar 
waren stierf hij thuis. nog voorzien van 
het Sacrament der Zieken. op dinsdagmid 
dag 8 september 1987. 
Wij hebben van hem afscheid genomen in 
de Kerk van Simon en Judas. op 12 sep
tember. Daarna hebben wij hem begeleid 
naar het kerkhof te Ootmarsum. 

Een dierbare. lieve en lOrgzame vader is 
gestorven. .. 
Hij was als ' n vriend vo~r ons. "altud vol 
belangstelling en waardering. HIJ genoot 
van het samenzijn met z'n gezin. 
De laatste jaren waren voor hem vol vreugde 
op z'n boerderij, waar hij samen met Bertho 
intens genoot van de paarden en alles wat 
groeit en bloeit. 

Hij was vol zorg. het leven gaf hem vreugde 
en verdriet. 

Ontroerend was de zorg van hem voor z'n 
dochtertje Erna die tien jaren oud is over
leden. 

In zijn werk. op het Twentsch Carmellyceum. 
was hij ' n bemind man die altijd voor .ieder
een klaar stond. Zijn werk heeft hu met 
liefde en vreugde gedaan. 

Wij zijn dankbaar dat wij pappa. in ons 
gezin. met elkaar. tijdens zijn ziekte thuis 
mochten verzorgen. 
Nu is dit leven van pappa voorbij . maar in 
onze geest en ons hart. zal hii voorileven 
als iemand. waar we "eel aan te danken 
hebben. 
Zijn zorg en liefde zal ons steeds in het 
leven rot kracht en inspiratie zun. 

Voor uw medeleven, dat wij mochten 
ondervinden tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

W. M. G. Rikkink- Japink 
en kinderen. 

Agelo. september 1987 


