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Dankbaar gedenken we 

Antonia Fredrika Papenborg 
echtgenote van 

Martinus Gradus Lambertus Brugman 
Ze werd geboren te Gaanderen op 28 februari 
1917. Ze overleed, voorzien van de H. Zieken
zalving, op 10 november 1996 in het Slinge
landziekenhuis. 
Na de uitvaartdienst in de St. Martinuskerk te 
Wijnbergen op 13 november 1996 deden we 
haar uitgeleide. De crematieplechtigheid was 
in crematorium "Slangenburg". 

Riek werd geboren en groeide op in Gaande
ren, waar iedereen iedereen kende. Dit heeft 
haar latere leven sterk beïnvloed. 

Ze was een lieve vrouw voor Tinus en een 
zorgzame moeder voor de twaalf kinderen. 
Twee heel kleine kinderen had ze al verloren 
door de dood en later ontviel haar ook nog 
zoon Reini door een noodlottig ongeval. Ook 
anderszins was haar leven niet altijd gemakke
lijk; ze werkte hard mee op de boerderij, ze 
had ook nog de zorg voor de ouders en broer 
van haar man en er was regelmatig ziekte. 
Maar iedereen in het gezin werd bij het werk in
geschakeld en de gezinsband was sterk. Daar 
genoot ze van, later kwamen daar ook nog de 

aangetrouwden en kleinkinderen en hun "aan
hang" bij. Ook voor hen had ze alle belang
stelling en zorg: "Ze zijn net zo goed eigen." 

In maart 1983 verhuisden Tinus en Riek naar 
de Zjoekowstraat. Het werden goede jaren, 
todat vanwege ziekte nog één verhuizing 
noodzakelijk was. Ze zagen erg tegen het 
Weerdje op. Maar toen ze vanaf hun kamer de 
Dichterse molen en de fabriek van Vredestein 
konden zien, was het goed. Even later, onder 
de indruk van alle hartelijke zorg, zeiden ze: 
"We hadden al tien jaar eerder naar hier moe
ten komen." 

Ondertussen genoot Riek samen met Tinus 
elke dag opnieuw van alle bezoek en hartelijk
heid en van haar brei- en puzzelwerk. 

Nu ze zo onverhoeds gestorven is mogen 
we er zeker van zijn dat ze mag wonen in 
het mooie huis van de Vaoer. samen met de 
verrezen Heer en Zijn moeder Maria, die ze 
zo heeft vereerd. Daar, bij de Heer, wacht ze 
op ons. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen die ons in deze dagen van 
verlies en verdriet hun medeleven hebben 
betoond heel hartelijk. 

M. G. L. Brugman 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


