
Jouw liefde 
Jouw eenvoud 
Jouw humor 

We zullen je missen 



Ter dankbare herinnering aan 

Ria Messink 
echtgenote van Theo Buiël 

Ze werd geboren te Groenlo op 19 augustus 
1933. Gesterkt door de ziekenzalving overleed 
zij thuis op 22 juli 2000. 
We hebben haar te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof te Groenlo op 27 juli 2000. 

Grolle stond in mamma's leven centraal. Rond 
de jaren 60 gingen ze naar Silvolde waar 
Monique, Wilfried en Yvonne zijn geboren, 
maar het heimwee naar Grolle en de kerktoren 
was zo groot dat ze toch weer terug gingen 
naar Grolle, daar werd Esther geboren. 
Rond het ouderlijk huis groeiden de 4 kinderen 
op, met veel zorg en toewijding van mamma. 
Daar pa door zijn werl< veel van huis was heeft 
mamma deze opvoedende taak met liefde en 
zorg volbracht. Door de gelukkige jaren heen 
werd het gezin uitgebreid met schoonzoons/ en 
dochter, later kwamen de kleinkinderen daarbij, 
zij waren allen haar oogappel. Mamma had 
haar dagelijkse rituelen zoals: de huishouding, 

de verzorging van haar gezin. Vooral de gezel· 
lige huiselijke sfeer met verjaardagen, Sinter
klaas en Kerstmis waren zeer belangrijk voor 
haar en zij genoot hier met volle teugen van. 
Maar boven dit alles gingen haar meeste liefde 
en zorg uit naar haar gezin en kleinkinderen. 
Wij zijn bedroefd om haar heengaan, want het 
had nog zo mooi kunnen zijn. Mamma heeft 
volgens haar laatste wens thuis kunnen blijven 
door de hulp van velen. Ze had zich geduren
de haar ziekbed geen betere verzorging kun
nen wensen, als welke pa aan haar heeft gege
ven. Maar ondanks haar eigen vechtlust, pa 
zijn liefde en toewijding, moesten wij haar 
afstaan. 

Mam je zult altijd in onze herinnering blijven 
voortleven, vechten hoeft niet meer, rust nu 
maar uit. 
Heer onze God wij bidden U dat ze moge rus
ten in vrede. 

Voor de belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziekte en na het overlijden zeggen wij 
oprecht dank aan: familie, buren, vrienden, 
bekenden. Dr. Van der Holst en de wijkverple
ging. 

Theo Buiël, kinderen en kleinkinderen. 


