
In dankbare herinnering aan 

Dinaten Berge 
Dina werd geboren op 2 november 1921 te Enter. 
Na een liefdevolle verzorging in woon-zorg
centrum de Stoevelaar te Goor is ze na voorzien 
te zijn van het Sacrament der Zieken op 4 au
gustus rustig ingeslapen. Op 9 augustus hebben 
wc haar, na een plechtig gezongen uitvaartdienst, 
bij haar broer Gerard te ruste gelegd op de R.K. 
begraafPlaats aan de Disselsweg. 

Dina was een vrouw die altijd voor iedereen klaar
stond. Niets was haar te veel. Ze wilde het ieder
een altijd naar de zin maken. Na vele jaren bij 
Jannink in Goor te hebben gewerkt, stopte ze 
door de sanering in de textiel, op haar 52' met 
werken. Dina was niet iemand die stil kon zit
ten, ze was altijd aan het werk. Ze nam altijd 
veel werk van anderen uit handen. Hier werd 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
Ze was niet van plan een eigen gezin te stichten, 
maar vcrzorgde in haar jon ge jaren haar ouders. 
Later leefde ze vele jaren samen met haar broer 
Gerard onder een dak. 
Toen hij in 1994 na een kortstondige ziekte 
overleed heeft ze een moeilijke tijd gehad. Ze 
had veel steun aan het gezin van Truus, waar ze 
werd beschouwd als een moeder en oma. In di t 

gezin heeft ze een belangrijke plaats gehad. Dina 
was altijd overal bij aanwezig, ze vond het er 
gezellig, en zij konden niet zonder haar. Ze hielp 
hen altijd en toen haar gezondheid steeds vcrder 
afnam draaiden deze rollen om. Samen met de 
hulp van Mariët heeft Truus haar tot het einde 
toe verzorgd. Toen haar gezondheid steeds ver
der afnam moest ze in januari 2003 verhuizen 
naar woon- en zorgcentrum de Steevelaar te Goor. 
Onze gevoelens over haar gezondheid worden 
mooi weergegeven in het volgende gedicht. 

Beetje bij beetje moesten we je verlaten 
We konden uiteindelijk niet meer met je praten 

Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer 
De Dina van vroeger was je niet meer 

We zagen heel goed je stille verdriet 
Maar helpen konden we je helaas niet 

Ze was een sterke vrouw en heeft tijdens haar 
leven in haar geloof veel steun gevonden. Wij 
zijn God dankbaar dat Hij ons Dina heeft gege
ven en hopen dat zij nu de rust heeft gevonden 
bij God op wie ze altijd zo rotsvast vertrouwde. 

Lieve Dina, rust zacht. 

Uw warme belangstelling voor en na het over
lijden van Dina is ons tot grote steun geweest. 
Daarvoor onze oprechte dank. 

Fam. aan de Stegge 

Enter, augustus 2004 


