


Een liefdevolle herinnering aan 

RIA KLEIN BRETELER 
echtgenote van 

JOHAN SPENKELINK 

Zij werd geboren op 20 juli 1937 te Delden. Gesterkt 
door het Sacrament der Zieken overleed zij op 23 mei 
2003 te Hengelo (Ov.). Na de Eucharistieviering op 
28 mei 2003 in de parochiekerk H. Blasius te Delden, 
werd zij begraven op het ker1<hof van deze parochie. 

"Allerliefste Ria, vete jaren heb ik met JOU lief en leed 
gedeeld. Ik had aan jou een hele lieve, zorgzame 
vrouw. Jij stond voor mij en iedereen altijd klaar. Ik 
ben blij dat ik jou heb mogen leren kennen. Hartelijk 
bedankt voor alles.· Johan. 

Ria werd in Delden geboren als oudste dochter uit een 
gezin van negen kinderen, waar ze al jong leerde haar 
handen uit de mouwen te steken en voor de jongsten 
te zorgen. 
Ze trouwde met Johan. Eerst woonde zij bij zijn ouders 
in, wat voor haar niet altijd even makkelijk is geweest. 
Het was haar zorg en trots om haar kinderen, Ernald, 
Renate en Michel een goede opvoeding mee te ge
ven. Ook steunde zij haar ouders en nadat haar vader 
overleed was het Ria geen moeite teveel om haar 
moeder de nodige zorg te geven en regelde zij het zo, 
dat er altijd iemand naar haar moeder omkeek. 

Naast haar huishoudelijke bezigheden hield Ria van 
kleding maken, fietsen in de natuur, zwemmen, 'de 
gym' en vooral niet te vergeten haar tuin. Zij kon niet 
wachten tot het lente werd en de zon de eerste knop
pen deed ontluiken. Maar vooral had zij het liefst haar 
hele gezin om zich heen en ze stond ons altijd met 
raad en daad bij. Ria was er niet alleen voor haar 
gezin, maar ook voor haar familie, vrienden en buren 
was zij een steun en toeverlaat. Zij stond altijd voor 
hen klaar. Ria kon veel plezier beleven aan haar klein
kinderen Marissa, Kristian, Laura en Joost. Zij was 
altijd enthousiast en knuffelde hen veel. Ze mochten 
altijd, hoe moe of hoeveel pijn ze ook had, bij haar op 
schoot. Dat gaf haar weer energie. 
Hoe onvoorstelbaar was het voor haar en voor ons 
dat onze zorgzame Ria werd geveld door een snel 
slopende ziekte. Ze klaagde nooit, ze bleef een sterke 
vrouw en streed tot het einde. Zij vond het niet eerlijk 
dat zij nu al uit het leven zou worden weggerukt. Zij 
wilde nog zoveel liefde geven en had nog zoveel wil 
len doen ..... 

Bedankt lieve Ria, je wordt gezien als wat je echt was: 
een oprecht mens! 

Voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Johan Spenkelink 
Kinderen en kleinkinderen 




