
om je heengaan treuren w1ï 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Achter je ligt een leven van werken en 
plicht en juist dat bepaalde' in alles jouw eigen 
gezicht. 

Flink was jij je hele leven 
moedig ben je tot het einde gebleven. 

î 
Dankbaar gedenken wij 

Rika Vrielink-Maathuis 

echtgenote van 

Johan Vrielink 

Zij werd op 24 maart 1915 te Lemselo geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzal
ving is zij van ons heengegaan op 8 maart 1995. 
Na de Eucharistieviering - begeleid door gezan
gen van haar eigen koor - hebben wij haar te 
rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk op 
11 maart. 

Rika was een vrouw van het woord. 
Wat van haar verwacht werd deed ze, je kon er 
blindelings van op aan. 
De allergrootste zorg was tot haar laatste uur de 
zorg voor haar man Johan. 
Haar wens was ook dat ze eerder naar Gods 
huis zou gaan als haar man. 

Het feit dat ze zelf geen kinderen mochten ont
vangen was zwaar. Maar het mogen grootbren
gen van Maya was voor haar en Johan dan ook 
een godsgeschenk. 

Veel plezier en geluk ondervond ze later van 
Maya's kinderen Rina en Roel. 
Het onverwachte overlijden van Roel was voor 
haar dan ook een groot verdriet. 

De laatste jaren samen met haar man, Jos en 
Margriet waren voor haar prachtig, vooral toen 
Ruud en Suzanne geboren werden. 
Ze was een geweldige oma. 

Wetend dat haar einde naderde zocht ze zelf de 
liederen uit voor haar uitvaartviering. 
Op woensdagmiddag is ze dan ook vredig in
geslapen, helemaal voorbereid en erop vertrou
wend dat ze ook nu mag delen in dat eeuwig 
leven, dat ze zelf zo eindeloos vaak uit-gezongen 
heeft als zeer trouw lid van het dameskoor. 

Rika rust in vrede. 
Wij zullen je altijd in herinnering blijven houden. 

Voor uw belangstelling bij haar uitvaart en be
grafenis zijn wij U zeer dankbaar. 

Johan Vrielink en Familie. 


