


Ter herinnering aan 

RIA PLATVOET 
Geboren te Oldenzaal op 14 december 1940 
als en:ge dochter In ePn gezin rret zes 
broers, waar ze veel heelt bijgMragen aan 
de hechte familieband 

l;i aprtl 1962 ge!rouwd met 
Frans Speekenbrink 

voor wie ze al die jaren een echte levens
gezellin was en die haar beschouwdo "AIS 
het bes• i< dat hem ooit is overkomen". 

Moeder van Mireille (november 1963) en Ron 
(maart 1965), voor wie ze niet a. een een 
fantastische moeder maar ook een vriendin 
en grote stimulans is geweest. 

Na Jarenlang koppig weerstand bieden aan 
haar ziekte is Ria, aan het eind van hllar 
krachten, temidden van haar gezin en familie 
thuis overl1:1den op 24 januari 199•. 

Ze laat een wereld van fijne herinneringen 
bij ons achter. 

In moeilijke en blije momenten luisterde Ria 
graag naar de muziek en tekst van het lied 
Evening Falls van de Ierse zangeres Enya. 

Oldenzaal, 29 januari 1991 

lf'hm the nwing j.1'/J a11.I the Jay/ighl iJ fading, 
/1om u ithin me rallr ·co"/.! 11 bt 1 am slttping? 
for a mo111m1 l Jtray. thm tl hold1 mt complettly. 

doJt to bomt - I rannol say 
drut to bomt fttling so far au•ay. 

A1 1 ualk rht room thert htfort mt a 1hadow 
/rom another u orld, u•htrt 110 orhtr can follow. 
carry mt to my ou 11, to 1l'htre 1 can cross over. 

close to home · I ca1111ol say 
drm to home ftdi11g so /ar away. 

Forti tr starthrng; neitr righl, I am /011 

in ortans of 11igb1. Fort11tr 
boping I can find mtmorits, 
tbrut mtmorits I lt/1 kbind. 

Eten though l ltait u·ill I go on hdieving 
lhal Ibis time is real· a111 I /011 i11 thi.r feeling? 
like a chi/d paJJi11g through, never knowing lhe 

1'taJOn. 
1 am home • l lmow the t a;•. 
I am brmze - fetli11g oh, ·~ ta" away. 


