
Als een moeder 
zoveel goede 

herinneringen nalaat 
stern zij niet echt. 



t 
Als je ocxler worr:Jt 

En niel meer weet waar je b4Hlt. 
Als je mensen ziet 

Maar z• niet meer herlcent. 
Als je toch blijft strijden 

Om bij ons te leven. 
Dan hop«! w9 dat nu 

De étJUWigfl rust je Is l16Qflvefl. 

In dankbare heónnering aan mijn lieve vrouw, 
onze diel'bare moeder en oma 

Rlka Josephina Brefeld-Nljhuls 
"Rlkle" 

echtgenote van Hennie Brefeld 

Zij werd geboren op 25 aprtl 1924 In De Lutte. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 

overleed zij in het verpleegcentrum 
Bruggerbosch te Enschede op 

8 september 2000. 

Ze is 76 jaar geworden, de Uitvaartmis was 
op 13 september 2000 in de Onze Lieve 

Vrouwekerk van de Allemelligste Rozenkrans 
te Glanerbrug. Aansluitend was de 

crematieplechtigheid te Usselo. 

Zij werd geboren in De Lutte op een boerderij, 
in haar jeugd werd ziJ ernstig ziek en hield hier 
een kinderverlamming aan over, waardoor ze 
moeilijk kon lopen. Zij heeft lang bij haar vader 
en zuster gewoond totdat ze Hennie leerde 
kennen, hier is ze mee getrouwd. korte tijd later 
werd haar geluk compleet met de geboorte van 
haar dochter, Yvonne. Rikle was een hartelijke 
en toegewijde echtgenote en moeder en had 
altijd een glimlach op haar gezicht Haar groot· 
ste hobby's waren het kaar1apel en het tuîni&
ren, intens kon zij genieten van haar luln. 
Omdat het met haar QGZoodheid -• minder 
ging en zij zich thuis niet mMr kon verzorgen iS 
zij twee en een half )aar geleden vertlUiad naar 
het verpieegcel rtrum Bruggerbolch waar ieder· 
een haar leerde kennen zoals ze was, ~ vro
Hjk en gelukkig mens, altijd pn1ten over haar 
man, die ze papa noemde, en Yvonne. 
Op 29 oktober van dit jaar zou ze haar 40 jang 
huwelijk hebben beleefd, echter het mocht niet 
zo zijn. W~ zullen haar altijd blijven herinneren 
als een lieve echtgenote, moeder en oma. Wij 
weten zeker dat zij nu heel gelukkig ia bij God 
in de hemel en bij al haar dierbaren, in het bij· 
zonder José. 

Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en uw 
medeleven. 

Hennie Brefeld 
Yvonne en Hennie 
Maikel, Anouk en Patrick 


