


In dankbare herinnering aan het leven van 

Gert Brilman 

Geboren op 23 april 1923 
en op 22 mei 1951 getrouwd met 

Gertrud Johanna Rikhof. Vader van 2 kinderen 
en opa van 5 kleinkinderen. 

Leven is een gave en tegelijkertijd een opgave. Gert 
heeft d ie opgave op zijn manier een bijzondere 
inhoud gegeven in zijn huwelijk, naar zijn kinderen 
en kleinkinderen. 
Hij had een ondernemende kijk op de wereld. 
Dynamisch in het zakenleven met een tomeloze 
inzet voor alles waar hij In geloofde. De "Gert 
Brilman• omgang met relaties. klanten en de mede
werkers uitte zich op vele wijzen: charmant, humo
ristisch, serieus. 
De Inzet voor zijn zaak was bijzonder hoog. Gert zei 
vaak: "Van werken goj n ich dood'. Hij verwachtte 
die inspanning trouwens ook van anderen. Vakanties 
waren zeldzaam en in zijn ogen zinloos. Hij plande 
zorgvuldig zijn stappen en voerde ze daarna vlekke
loos en accuraat uit. Niemand of iets bracht hem op 
andere ideeën. Hij volhardde in zijn denkbeeld . 
Zijn liefde voor de natuur, het genieten van het bui
ten bezig zijn, enthousiasme voor goed gereed
schap, het genot van orgel- en accordeonspel vond 
hij verwezenlijkt op zijn plek aan de Lonneker
markeweg. 
Slijtage van zijn nek en de komst van kleinkinderen 
maakten hem wat meei' los van de zaak. Het pen
sioen gaf hem meer ruimte en tijd voor de Lonneker 

Marke. 
Van die tijd en ruimte maakte hij gretig gebruik en 
met nimmer aflatende ijver werd er gewerkt, 
gezwoegd en op zijn tijd genoten. Zijn levensopgave 
had inhoud en was nog lang niet voltooid. 
Hij kreeg echter te maken met kleinere en later gro
tere gezondheidsproblemen. GM bleef heel lang 
weerbaar en overwon menige ziekte. 
De beenbreuk van Ma in 2001 met het lange gene
zingsproces daarna en de bijna fatale hersenbloe
ding van Gert in het vroege najaar van 2002 hebben 
hem doen beselfen dat er een andere realiteit aan de 
horizon was vefschenen. Dit te accepteren was voor 
Gert onbeschrijfelijk moeilijk. Voor het eerst in zijn 
leven werden er stappen gepland die niet zijn voor
keur hadden: De scheiding van zijn Lonneker Marke. 
Toch accepteei'de hij de verhuizing naar Losser met 
het besef dat het goed was. 

De grootste opgave in het leven is de teruggave. 
Gert heeft dat op zijn eigen wijze volbracht. Gert 
stierf zoals hij dat graag wilde, in zijn slaap. Op de 
avond voor hij stiert, verteldehij Ma: "Ik ga een grote 
reis maken en jij kunt niet mee' . 
Gert is op 27 mei 2003 op reis gegaan, met een 
tevreden glimlach op zijn gezicht. 

Voor uw blijken van medeleven op welke wijze dan 
ook zeggen wij u oprecht dank. 

Losser, mei 2003 

G. Brilman-Rikhof 
Kinderen en kleinkinderen 


