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Ter dankbare herinnering aan 

Mien Vrieler-Spilman 

Geboren op 18 mei 1921 te Lonneker en overle
den op 17 december 1993 te Enschede. Na een 
Uitvaartdienst in ae H. Hartkerk heeft de begra
fenis op 22 december 1993 plaatsgevonden. 

Het leven van een mens kent ongekende, onbe
grijpelijke momenten en gebeurtenissen. Dit was 
ook kenmerkend voor het leven van Pa en Ma: 
samen 8 kinderen, zeker na de oorlogsjaren geen 
gemakkelijke taak. 
In deze tiJd leefden ze onder een dak met de ou
ders van Pa. Dit betekende rekening houden met 
hun opvattingen en soms aanpassen. 
Niet gemakkelijk! voor het jonge bewegelijke 
stel, dat hard moest werken, om het nodige 
brood voor het grote gezin op de plank te krij
gen. 
Ondanks dit harde werken, wordt er gezongen 
door Ma, vaak vrolijke liedjes, maar ook treurige 
levensliederen, die een ieder van ons hier nog ja
ren in het hoofd zal houden. Een goede herinne
ring. 
Tijdens de overgangsjaren van Ma komt er een 

kentering. Diepe depressies, die regelmatig, tot 
op de dag van overlijden terugkeerden. Deze de
pressies kleurden soms op een vreemde onbe
grijpelijke manier haar leven. Daarmee ook dat 
van Pa, de kinderen en kleinkinderen . 
Moeilijke perioden voor ons allen, waarin Pa een 
bijzonder voorbeeld was, door onvoorwaardelijk 
Ma te blijven verzorgen, het liefst thuis. Samen 
op de eigen plek. 
Ondanks de moeilijkheden die wij als kinderen, 
hierbij hadden omdat we niet altijd wisten hoe 
we er mee moesten omgaan. Daarom is er veel 
gepraat en overlegd om de juiste weg te vinden. 
Dit samen zoeken heeft resultaat gehad en voor 
een hechte familieband gezorgd. 
Samen in droevige situaties, maar ook in vrolijke 
zaken, zoals onlangs het laatste gezamenlijke 
etentje met Pa en Ma, een harmonieuze afslui
ting, zoals Ma al uitdrukte: 
,,Ik von't wa mooi, da'w allemoal weer bie me· 
kaar war'n". 
Twee weken later is ze rustig ingeslapen. 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden tij
dens haar ziekte en na het overlijden van mijn 
vrouw, onze moeder en oma betuigen wij U on
ze oprechte dank. 

G. VRIELER 
Kinderen en 
kleinkinderen 




