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Ter dankbare heronnerlng aan 

WILHELMINA BRICKMANN 
weduwe ven 

André Vlctor Charl .. Schram 

ZIJ werd geboren 27 meo 1890 te Soerabaja en 
overleed In het Verpleeghuls ,.Eugerie" te 
Almelo op 4 maart 1985 Ne de Eucheriatie
viering on de St. Jozefkerk te A lmelo op 
8 maart d.o v. werd haar l ichaam begraven op 

het kerkhof te Almelo. 

Zij zal on de heronnerlng ven mensen bliJVen 
als een medemens. voor wie niets teveel was 
Altijd stond ze klaar voor haar gezin en een 
oeder kon een beroep op haar doen. niets was 
haar teveel. Volkomen onverwacht la zij van 
ons heengegaan. Haar dood la haar en ons 
overkomen. Volop was zij nog bezig met het 
léven. Niets vermoedend praatte ziJ over mor
gen, maakte ziJ plannen voor de toekomst en 
gaf ziJ een zinvolle vulling een heer levens· 
dagen. Bij alles wat ziJ ondernam had zU oog 
voor het kleine en eenvoudige. In haar omgang 
met anderen was z!J plezierig en harteliJk en 
altijd bereid om te helpen Voor haar zelf eiste 
ze weinig hulp, want wat zij zelf kon doen, 
deed ziJ ook graag zelf. Nu ts zij onverwacht 

gestorven. Verdrietig en dankbaar moeten wiJ 
afscheid van haar nemen. We vertrouwen haar 
toe aan haar en onze God, en bidden 

.. Goeie God, het leven van deze gestorven 
mens was een geschenk aan one. U hebt het 
van ons terugontvangen, riJker en gaver, door 
trouwe vervull ing van haar aardse taak Neem 
haar op In het licht, van Uw eeuwighei d, waar 
duizend jaren zijn als één dag. En laat ons. 
voor wie de dag soms lang valt, eenmaal ver
en igd worden met haar, d ie we zo graag nog 
langer In ons midden hadden gehad". 

Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wiJ U 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Almelo, maart 1965 


