


"Met iouw hand in miin hand". 

Mogen wij met een gevoel 
va,1 dankbaarheid in onze herinnering levend 

houden 

Christel Petra Maria Spoelman 

Vol droefheid maar met een onuitsprekelijk 
gevoel van dankbaarheid dat wij haar 36 jaar lang 

in ons midden mochten hebben 1s Christel 
overleden op de feestdag van 

Maria-ten-hemelopnemrng 15 augustus 2000. 
Christel is geboren op 1 juni 1964 te Enschede. 

De eerste jaren van haar leven is Christel heel 
ziek geweest en heeft moeten vechten voor haar 
leven. Mede dankziJ de fantastische verzorging 
van haar ouders heeft heeft zij deze moeilijke 
periode overwonnen. Geboren met het syndroom 
van Down heeft Christel, ondanks haar beperkin
gen, heel veel betekend voor haar omgeving, 
haar glimlach liet ons iets zien van de andere 
wereld. Zij straalde liefde uit en bracht deze over 
op haar medemensen, was een voorbeeld voor 
anderen. 
Op haar 22-ste jaar ging Christel op "kamers" 
wonen, net als Frank en Mirjam en wel in een 
gezinsvervangend tehuis tussen haar vrienden en 
vriendinnen in het Woonzorg Centrum, eerst 
enkele Jaren aan de Poortbultenhoek, daarna vele 
jaren rn het W.Z.C. "De Hoesstee·· te Enschede. 
Na enkele weekends 1n De Hoesstee gewoond te 

hebben mocht zij zelf de keuze maken en met 
haar eigen woorden 'ïk kies toch voor De 
Hoesstee". heeft Christel toen haar echte tehuis 
gevonden. Daar was zij gelukkig, daar was ZiJ op 
haar plaats. 
Christel was op haar manier heel gelovig, zij 
gelooide 1n een God en dat je later naar de 
Hemel zou gaan. Tot haar ziekte grng zij dan ook 
elke zondag naar de kerk, mocht dan op haar 
manier, met de pastor, meehelpen de dienst te 
verzorgen, en nadien dan natuurlijk weer geza
menlijk kollre drinken. 
Na vele mooie jaren is Christel ongeveer vier jaar 
geleden ziek geworden. Heel langzamerhand 
werd die ziekte ernstiger. Na vele consulten bij 
doktoren, onderzoeken op allerlei gebied en vier 
ziekenhuisopnames kon zij dit tweede grote 
gevecht om in leven te mogen blijven n,et meer 
overwinnen. 
Christel had een sterk karakter. was sociaal voe
lend. dacht altijd aan anderen, kon het laatste 
Jaar praktisch geen voedsel meer verdragen. zelfs 
de laatste maanden helemaal niets meer. Maar 
ondanks dit alles klaagde zij nooit. 

Christel heeft ons allen veel geleerd en liefde 
gegeven. Bij haar waren alle mensen lief en aar
dig, mogen wij proberen haar voorbeeld te kun· 
nen gaan volgen in het geven van verdraagzaam
heid, zorg en liefde voor anderen. 

Henk en Diny Speelman 
kinderen en kleinkinderen 




