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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Euphemla Brulnink - Rikhof 

die op 31maart1914 in Overdinkel geboren werd. 
Ze was gehuwd met Johannes Wilhelmus Brulnlnk 

die In 1975 over1eed. Op 10 februari 1997 
over1eed Zij thuis. 

We hebben haar op 14 februari, na een 
Uitvaartvler1ng In de H. Maria-Geboortekerk te 

Losser naar haar laatste rustplaats begeleid, op 
het A.K. kerkhof In het graf van haar man. 

Moeder was een persoonlijkheid die er altijd voor 
ons was en zichzelf altljd op de tweede plaats 
stelde. Vooral de zorg om haar kinderen, kleinkin
deren en acnter1<1elnkind lieten haar noort los. 
Bovendien was ze bijzonder geïnteresseerd In 
hun maatschappelijk f\Jnctloneren. 

De woensdagavond was voor haar het tijdstip 
waar ze naar uitkeek, want dan kwamen haar kin
deren op bezoek en was er tijd voor gezelligheid. 
Zondag's was ze om de beurt bij een van haar 
kinderen thuis en je kon haar dan een heel groot 
plezier doen met een autoritje of een mooie wan
deling. Ze kon dan volop genieten van wat de na
tuur te bieden had. 

Reizen deed ze ook graag en vaak vertelde ze 
over de vakanties met haar kinderen naar 
Oostenrijk en Duitsland. Vooral het bezoek aan 
Lourdes heeft veel indruk op haar gemaakt. Ze 
was een groot Maria-vereerster. Het over1iJden 
van haar man en ons pa, en later van haar klein
kind Hans, heeft diepe sporen nagelaten. Haar 
sterke geloof in God heelt die p!Jn iets kunnen ver
zachten. 
Regelmatig kerkbezoek was tot haar spijt de laat
ste tijd niet meer mogelijk. De kerkradlo bood ech
ter uitkomst en op deze manier kon ze blijven ge
nieten van de kerkdiensten en het orgelspel van 
haar zoon. 
Een goede band had ze met haar schoonzus 
Anna, waar ze ruim 57 jaar naast heeft gewoond. 
Toen de tijd aanbrak dat ze wilden verhuizen ging 
dat ook weer gezamenlijk, naast elkaar wonende 
aan de overkant van de straat. in hun vertrouwde 
omgeving. Het is jammer dat ze hier zo kort van 
heeft kunnen genieten. 
Wij zijn moeder zeer dankbaar voor al hetgeen 
wat ze ons heeft meegegeven en kunnen ondanks 
dit zo plotselinge vertlM alleen maar dankbaar 
Zijn. Moge het zó Zijn dat zij, naar haar vaste over
tuiging, samen met haar man verder mag leven bij 
God. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven betoond 
na het overtijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


