
Ter dankbare herinnering aan 

HERMANNUS FRANCISCUS RIKKINK 

echtgenoot van 

Geziena Theresia Grote Punt 

Hij werd op 28 februari 1923 te Lattrop 
geboren. Hij stierf op 28 juni 1983 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. Na de Uitvaart
mis op 2 juli 1983 is hij begraven op het 
kerkhof te Beuningen (Ov.). 

Goede God, mijn levensweg is niet over 
rozen gegaan. Heel veel kruiswegstaties 
lagen op mijn levenspad. Ik had het soms 
erg moeilijk, maar ik ben nooit verbitterd 
op U geweest. U hebt mij geholpen om 
deze moeilijke weg af te leggen. Van 
kindsbeen af ben ik opgegroeid In de 
overtuiging, dat U een echte Vader voor 
de mensen zijt, ook in barre omstandig
heden. Di t geloof is voor mij een grote 
kracht en steun geweest. 

Ook hebt U mij Sientje gegeven als mijn 
dierbare vrouw. Zij stond mij altijd links 
en rechts terzijde. Op 14 april 1956 heb
ben we Uw genade en hulp gevraagd voor 
onze levensopdracht. 

Dierbare Sientje, wat heb je met groot 

geduld en uithoudingsvermogen mij trouw 
bijgestaan tot het laatste ogenblik toe. 
Vooral in mijn pijnl:jke situaties heb ik 
daar veel troost en kracht in gevonden. 
Ik blijf je daar altijd dankbaar voor. 
Beste kinderen, ik denk met bijzondere 
vreugde terug aan jullie saamhorigheid in 
huis. Ik beleefde grote voldoening aan de 
ijver en de inzet, waarmee jul lie bezig 
waren aan je eigen toekomst. Treur niet 
teveel om mijn heengaan. Al heb ik het 
zelf niet altijd kunnen opbrengen, toch zeg 
ik: "Een blij mens kan beter het leed ver
werken". 

Tante Truus en Oom Johan, onze trouwe 
huisgenoten, jullie waren geheel en al 
thuis in ons gezin. Aan allen hartelijke 
dank en tot weerziens in het Vaderhuis. 

Voor de vele blijken van medeleven, on
dervonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en zwager, zeggen wij U hartelijk dank. 

De Familie 

Beuningen, 28 juni 1983 


