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Ter nagedachtenis aan 

Mien Spölmink - Nijmeijer 

echtgenote van 

Willem Spölmink 

Zij' werd op 11 augustus 1923 te Losser geboren. 
Zi overleed op 10 februari 2005 in het zieken
huis te Enschede. Op 16 februari 2005 hebben 
wij haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Losser. 

leder kent haar als een zorgzame en lieve moe
der. Op 11-jarige leeftijd werd zij met haar zus
ter Truus door het overlijden van haar moeder 
belast met de huishouding en zorg voor haar 
broers Hennik en Gait. 

Na haar huwelijk met Willem in 1946, is ze in de 
ouderlijke woning blijven wonen en heeft ze 
haar gezin en haar broers tot 1973 verder ver
zorgd. Toen zijn ze met Els verhuisd naar 
Overdinkel. Dat betekende geenzins, dat ze met 
de verzorging van haar broers stopte. Zij bleef 
dit als haar taak zien. Eerst op haar brommertje 

en later met Els in de auto ging ze dagelijks 
naar Losser naar haar broers. Haar kinderen 
om zich heen was haar alles waard. De uitstap
jes met haar dochters waren gebeurtenissen 
waar ze naar uitkeek. In het bijzonder genoot ze 
van de etentjes met haar kinderen, schoon
zoons, kleinkinderen en achterkleinzoontje. 
Er ging de laatste jaren geen maand voorbij, of 
ze nam het initiatief voor zo'n samenzijn. 

De afgelopen jaren waren niet de makkelijkste 
voor haar. Het overlijden van haar zoon Hans in 
2003 heeft ze nooit kunnen verwerken. Tevens 
werd naast de zorg van Hennik veel van haar 
tijd en aandacht in beslag genomen door de 
toestand van haar man Willem. Hoewel ze wist, 
dat ze ernstig ziek was, kwam er geen klacht 
over haar lippen. Tot de zaterdag van haar zie
kenhuisopname heeft zij de verzorging van bei
den volgehouden. Na vijf dagen ziekenhuis is zij 
donderdagavond rustig ingeslapen. Zij zal in 
ons blijven voortleven als een zor~zame moe
der en lieve oma. Wij zullen haar met vergeten. 
Moge God haar opnemen in zijn eeuwige heer
lijkheid. 

Voor de blijken van belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw en onze 
moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank. 

W.B. Spölmink 
Kinderen en kleinkinderen 


