
" Een dankbare herinnering aan 

RIKIE BRILMAN 

Ze werd geboren te Losser in "het Hazenhoes" 
10 mei 1929. 

Op 20 juli 1956 sloot zij haar huwelijk met 
Johan Grun. 

In de middag van vrijdag 13 februari 1987 
sliep zij rustig in. 

Haar lichaam werd op 18 februari 1987 te 
Usselo gecremeerd. 

Eind augustus werd bekend dat Rikie ernstig 
ziek was. Een enkele maal was ze kort in het 
ziekenhuis, waarna ze werd overgebracht naar 
een speciale kliniek in Bilthoven, waar ze vier 
lange weken verbleef. Daarna ging ze vol ver
langen terug naar Losser, want dat was haar 
grootste wens terug naar haar gezin, schoon
zoon en vooral ook naar haar twee kleinkinde
ren. Daar werd ze nog bijna drie weken liefde
vol en met alle zorg omringd door haar gezin 
en doktoren. 
Nooit klaagde zij maar was altijd dankbaar voor 
de goede zorgen. 

Woorden schieten te kort om aan te geven wat 
Rikie voor haar gezin betekend heeft . Ze was 
een lieve vrouw een echte moeder en een schat 
van een oma. Altijd goed voor iedereen die bij 
haar in huis kwam. 
Ze kon geweldig genieten van een klein ding, 
een mooie bloem of plant. 
Dag en nacht heeft ze al tijd klaargestaan, niets 
was haar ooit te veel. 
Wat is 't soms moeilijk te aanvaarden wat Hij 
ons hier heeft opgelegd, en tot Zich neemt wat 
Hij eerst heeft gegeven waaraan we zo innig 
zijn gehecht. Wat is het moeilijk soms te vra
gen "0 Heer mij geschiede naar Uw wil". Wij 
willen dan meteen een antwoord maar God 
zwijgt vaak zo angstig stil. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven betoond na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder 
en oma zijn wij U zeer dankbaar. 

J.C. Grun, 
kinderen, behuwd en kleinkinderen. 


