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In dankbare herinnering aan 

Riet van Teijlingen 
echtgenote van 

EdKlink 

Riet is geboren te Leiden op 23 maart 1928 
en overleden te Hoogerheide op 10 juli 2001. 

Na de plechtige uitvaartdienst op 13 juli 2001 
in de parochiekerk van O.L.Vrouw Hemelvaart te 

Hoogerheide hebben wij afscheid van haar genomen in 
het crematorium aan de Mastendreef te Bergen op Zoom. 

Voor uw vele blijken van belangstelling en medeleven na het 
plotseling overlijden van mijn lieve dierbare vrouw, onze 
zorgzame moeder en lieve oma zijn wij u oprecht dankbaar. 

Ed Klink 
Kinderen en 
Kleinkinderen 

Wie liefheeft, krijgt iets definitiefs over zich. 
Leven is komen en gaan, 
maar de liefde doorbreekt deze wet. 
Wie liefheeft, is onvergankelijk. 

Lieve Ma, 
deze woorden typeren hoe je was, liefde geven aan Pa, 
je kinderen en je oogappeltjes de kleinkinderen. Buiten dit 
alles was je zelfs in staat hulp en liefde te bieden waar het 
nodig was. Een sterke flinke vrouw om nooit te vergeten, 
met een heel groot hart waarin ruimte was voor iedereen. 
Wat hebben we veel van je geleerd en wat hadden we graag 
nog meer geleerd van je. 

Je ziekte heb je moedig gedragen, je ~r tegen verzet maar 
het mocht helaas niet baten. 

Je stond zo in het leven, had vele sociale contacten, je hield 
van het leven. Genieten van je tuin, pannekoeken bakken 
met je kleinkinderen, zingen in het kerkkoor, muziek, dan
sen, een ijsje van Crusio en er op uit gaan met de trein door 
heel Nederland. De vele feestjes bij de familie, samen met 
Pa op de dansvloer. Mam, moesten we ergens heen naaide 
je snel iets voor ons zodat we netjes voor de dag kwamen. 

Door je ziekte moest je veel van die dingen opgeven en dat 
deed je pijn. Wat was je blij met Pa die zo goed voor je 
gezorgd heeft en je alles uit handen nam. 

Lieve Ma, Oma je Leeft voort in onze harten 
en zullen je nooit vergeten. 

Hoogerheide, Juli 2001 




