
De wil om te leven was er, 
alleen de kracht niet meer. 



t In dankbare herinnering aan 

Ria Teselink - Spölmink 

Ria is geboren te Losser op 10 februari 1947 en zij 
woonde de eerste levensjaren aan de Kerkhofweg te 
Overdinkel. 
In februari 1953 verhuisde het gezin Spölmink naar de 
Wethouder Haantjesstraat in Enschede. 
Ik heb Ria leren kennen op 25 augustus 1978. Met 
allebei een gebroken huwelijk achter ons was onze 
keuze snel.bepaald. Op I november 1978 zijn we gaan 
samenwonen in haar flat aan de Westerstraat in 
Enschede. Op I juni 1979 zijn we getrouwd. . 
In het eerste jaar van ons huwelijk sloeg het eerste 
noodlot toe: een ziekenhuis opname van totaal 
ca. 3 maanden in Enschede en Utrecht. 
Wat begon met rugklac hten eindigde met een 
longoperatie in mei 1980. In juli 1980 zijn we verhuisd 
naar ons nieuwe huis aan de Reuvekamp in Eibergen. 
Groot was ons geluk toen op 17 april 1983 Gerjan 
geboren werd. 
Ondanks de ziektes en kwalen van Ria en zorg om 
Gerjan, wat als een rode draad door ons leven heeft 
gelopen, hebben we ook vele mooie momenten gekend 
zoals: 
-Het opgroeien van Gerjan en zijn prestaties. 
-De vakanties en met name de vakantie naar Kreta ter 
gelegenheid van ons 25 jarig huwelijk in 2004. 
-Het trouwen van Gerjan en Teunette op 29 juni van 
ditjaar. 

Ria had ook vele hobby 's, zoa ls bloemschikken, 
tuinieren , breien en ha ndwerken . En ook de 
naai machine was voor haa r geen onbekende . 
Ook autorijden was voor haar ontspanning. 
Maar door de problemen die ontstonden in 2002 met 
haar rechterarm werden vele dingen moeilijk of 
onmogelijk. 
In 2008 kreeg Ria problemen met een hoofdhuid ziekte 
met kaalheid tot gevolg. Dit was voor haar een ramp 
want zolang ik Ria ken was haar eis: het haar moest 
goed zitten, elke dag van de week. Met een haarstukje 
en kapster Evelien was Ria hierdoor weer in haar 
nopjes. Afgelopen jaar ging de gezondheid van Ria 
steeds verder achteruit. Het 'kopje ' van Ria wilde 
nog zo graag maar het lichaam was op. 
Op 15 december 2012 is zij, in het bij zijn van ons 
allen, rustig ingeslapen. 

Ria, 
je was een goede, zorgzame en lieve vrouw 

en moeder voor ons: 
rust zacht, we zullen je nooit vergeten. 

Henk- Gerjan - Teunette 

Wij danken u allen voor uw steun , medeleven en 
aanwez igheid tijdens haar z iekte en na haar 
overlijden. 


