
• Dankbaar blijven wij ons herinneren: 

Berndina Maria Oude Brunink 
Dinie 

weduwe van Gerhardus Hendrikus Bentert 

Zij werd op 18 augustus 1928 geboren in De Lutte. Zij over
leed, na voorzien te zijn van de Zegening der Zieken, te 
Hellendoorn op 2 oktober 2005. We hebben op 7 oktober 
2005 afscheid van haar genomen tijdens een gezongen 
uitvaart in de parochiekerk St Antonius van Padua te Nijver
dal en daarna haar lichaam ter ruste gelegd op de R.K. 
Begraafplaats aldaar. 

Dinie groeide samen met vier broers en twee zussen op als 
oudste in een gezin van zeven kinderen. In 1939 verhuisden 
ze naar Nijverdal omdat haar vader, in verband met zijn 
werk, overgeplaatst werd. De oorlogstijd is voor haar geen 
gemakkelijke periode geweest mede ook doordat haar 
moeder ziek werd en ze steeds meer werkzaamheden van 
haar over nam. Na het overlijden van haar moeder kreeg zij 
al op jonge leeftijd de zorg voor het gezin. Ze had een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en mede daardoor hielp ze 
mee aan de goede verstandhouding tussen broers en zussen. 
En dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. 
Op 2 mei 1957 trad ze in het huwelijk met Henk. Uit die 
huwelijksband werd een aantal jaren later hun zoon Ron 
geboren. Zij stond altijd voor haar man en zoon klaar. Niets 
kwamen ze tekort. In het begin van hun huwelijk ging ze ook 
nog dagelijks naar haar ouderlijk huis om daar behulpzaam 
te zijn. Ze heeft hard gewerkt in haar leven. Naast dit werk 
was ze als huishoudelijke hulp in een aantal gezinnen 
werkzaam en als interieurverzorgster ruim 20 jaar op het 
politiebureau actief bezig. De contacten met degene die daar 
werkten zijn nooit helemaal verloren gegaan. 

Op 3 mei 1987 stierf plotseling haar man, één dag nadat ze 
hun dertig jarig huwelijk hadden gevierd. Dat was voor haar 
een zware klap, maar het verdriet daarover verwerkte ze in 
haar binnenste. Want ze was een vrouw die moeilijk haar 
gevoelens kon tonen. Toen een jaar later haar zoon Ron 
trouwde was ze alleen. Gelukkig bleek toen de sterke band 
die ze met haar zoon en schoondochter, alsmede met de 
familieleden van beide kanten had. Ze kreeg vaak bezoek of 
kon ergens naar toe gaan. En dan genoot ze, met name van 
de autotochtjes die door de natuur werden gemaakt en 
daarbij dan picknicken of gewoon op een terrasje zitten. 
Maar ook tijdens de wekelijkse bezoekjes aan het gezin van 
Ron op dinsdag en zaterdagmiddag. Ze had geen specifieke 
hobby's maar zoals ze zelf zei waren haar kleinkinderen haar 
hobby. Voor hen was ze een lieve oma. Ze kwamen graag bij 
haar en deden dan vaak samen een spelletje. Maar ook was 
ze vol belangstelling hoe het hen op school verging. 
Vijf jaar geleden verhuisde ze naar een bejaardenwoning aan 
de PC Hooftstraat. Hier kon ze met name genieten door 
stilzittend in haar stoel naar het verkeer te kijken. Maar in 
april van dit jaar liet de gezondheid haar in de steek. En na 
een operatie eind mei bleek dat genezing niet meer mogelijk 
was. Vier maanden lang is ze liefdevol verzorgd in het 
"Hospice Noetsele". En ook daar zijn velen haar trouw blijven 
bezoeken. In volle overgave is ze daar ingeslapen. Wij 
dragen haar nu over in de handen van de Heer van leven en 
dood. Dinie, rust in vrede. 

Wat is het fijn om te merken wat mensen voor elkaar kunnen 
betekenen. leder van u heeft dat op zijn of haar eigen wijze 
gedaan tijdens het leven, de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma. Wij zijn u allen daarvoor zeer 
dankbaar. 

Ron en Hariëtte 
Tamara 
Jeffrey 


