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Dankbaar gedenken we 

Maria Rika Mellink-Wennink 
weduwe van Johan Mellink 

Z1J werd geboren op 24 mei 1910 te Enschede. Zij overleed 
op 87-jarige leeftijd op 31 maart 1998. Wij hebben haar uit
geleide gedaan in de uitvaartviering in de kape van het 
verpleegcentrum Twente-Oost te Losser, op zaterdag 4 apr• 
1998 waarna de crematie volgde in het crematorium 'Ensche
de' te Usselo. 

We vi !en God, ondanks ons verdriet, dankbaar zi n dat wij 
moeder zolang in ons midden mochten hebben. Hoewel zij 
het laatste jaar enige problemen had met haar gezondheid, 
kunnen we op haar leven terugzien alsdat zij een sterke ge
zonde vrouw was die men nooit hoorde klagen.Moeder was 
een vrouw die is opgegroeid in een leven waarbij het cen
traal staan voor anderen voor haar het belangrijkst was. Zo 
heeft ze verschillende taken in haar leven, die ogerschijnlijk 
voor anderen zo normaal waren, met veel liefde en plichts
gevoel uitgevoerd. Ze trouwde na een lange verkeringstijd 
op 2 januari 1943 met Johan Mellink. Het was toen een moei
lijke tijd. Wij als kinderen zijn er van overtuigd, dat mede 
daardoor de basis werd gelegd voor een zeer goed huwelijk 
dat bestond uit liefde en zorgzaamheid voor elkaar. Uit dit 
huwelijk werden 2 kinderen geboren. Mede hierdoor kreeg 
moeder een duidelijke taak binnen het gezin. Hieraan heeft 
zij zich dan ook volledig gewijd. Ook heeft ze wel verdriet en 
tegenslagen gekend, die zij op haar eigen wijze verwerkte. 
Wat als een rode draad door haar leven heeft gelopen was 
de liefde voor haar man. kinderen en kleinkinderen. roen dan 

ook op 9 juni 1986 haar man, onze vader en opa stierf, was 
haar verdriet diep en intens. Ondanks dat wij als kinderen 
wisten dat het alleen verder gaan met haar leven voor haar 
moeilijk zou worden, heeft zij zich op een wonderbaarlijke 
wijze hierdoor heengeslagen. In verband met haar gezond
heid was het noodzakelijk om haar woning aan de Schip
holtstraat, waar een groot en belangrijk deel van haar leven 
lag, te verlaten en moest ze verhuizen naar een aanleun
woning ,n het Ariënstehuis in Enschede. Na een gewennings
periode had ze het daar uitstekend naar haar zin. Dit kwam 
voor een groot gedeelte ook door de goede zorg die ze daar 
kreeg wat bij haar een gevoel van veiligheid bracht. Zij sprak 
dan ook dikwijls over 'mijn huisje' en ' wat heb ik het hier 
goed '. l,,1ede tengevolge van haar leeftijd kwamen er wat 
storende gezondheidsproblemen, waardoor zij steeds meer 
zorg nodig had, die men haar bij het Ariëns ondanks dat men 
dat graag wilde, niet meer kon geven. Dil resulteerde enn 
dat zij na 2 ziekenhuisopnamens uiteindelijk werd opgeno
men in het verpleegcentrum Twente-Oost, alwaar zij met erg 
veel liefde en aandacht werd verpleegd. Ondanks dat zij hier 
maar ongeveer 8 weken heeft doorgebracht liet z1J ons dik
wijls blijken hoe blij en dankbaar zij was over de wijze waarop 
zij werd verpleegd. Het overlijden van haar kwam voor ons 
toch nog vrij plotseling. Wij zijn haar dankbaar voor het le
ven dat zij ons heeft gegeven. 

Ma, bedankt. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het over
liJden va~ onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en mijn 
overgrootmoeder, zeggen wij u hartelijk dank. 

De kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind 

Losser, 31 maart 1998 




