
'Weesgegroet, :Maria, vo[ van genaáe, 
áe :;{eer is met 'U, ... "." 

6iá voor mij. 



'Bidprentje voor 

'Diny 'Dif;:yrothoft 

& is geóoren op 23 nO'IJemóer 
1924 te Jfengdo(O) en O'IJerfeiUn 

op 7 juli 2000. 

Met haar árie zussen 'Toos, Li<fe en Jo groeide ze 
op aan áe '/aóelenweg, waar ze liun jeugátijá 
met vee{ pfezier fieóóen M01lJeóradi.t in een rUior 
hun ouáers óesch.ermá muieu. 'l{Jl één áansavoná 
Óij "áe 'Waaróeek,' was het a{ raak, met áe (iej
áe. Pa 'Dik, was áe ge!uk,K:Jge en samen heóóen ze 
Jan en zes fjnáeren groot geóradi.t. 

:Hun eerste pfekje, een áupfel(F)oning aan áe 
'Breemarsweg wed a{ gauw te (fein. 
Met een (ar achter áe fats werá er verliuisá 
naar áe Çjroenfwjstraat. 'Daar Óreiááe het gezin 
zich uit tot zeven fjnáeren. Afet veeC (iejáe en 
geóo19errlieiá weráen ze groot geóradi.t. 

Afa's vrije tijá heeft ze M01lJeÓradi.t met óreien, 
fezen en haar vrouwencluóje, waar áe wek;gûj~e 

geóeurtenissen weráen óesprok;gn. 

Samen met Pa, Çjerrit en 1(icK:J/ werá er ieáere 
vrijáagavoná gekaart om áaama één K;ger per 
jaar geze({ig uit te gaan eten. 
'iloor haar (feinfjnáeren moest er a(tijá iets fek; 
K;grs thuis zijn, want ze k:,çnáen maar niet vaak, 
genoeg óij Opa en Oma op óewe(k:,çmen. 

'Een range tijá van haar feven werá getek;gná 
rUior zie(tes, tegens(agen en veráriet. 'iloora[ het 
O'IJerûjáen van haar oudste zoon Jan heeft haar 
ster( aangegrepen. 
'De Caatste tijá fee( het wat óeter te gaan, en 
toen {;:µJam áe Caatste tegens(ag voor mam. 
Maar ze verzek;gráe ons steeás 'Ikga niet rUioá.' 
'Tocli !ieejt ze áeze strijá niet kunnen winnen. 

Op 7 jufi 2000 !ieejt mam ons verraten, voor ons 
en haar zelf vee[ te vroeg. 

'Dag (ieve vrouw, mam, sclioonmoeáer en oma, 
áat zij ruste in vreáe. 

'iloor uw ófij( van meáefeven na het overfijáen 
van mijn (ieve vrouw, onze moeáer en oma, zeg
gen wij 'l.l onze hartefijK;g áanf\, 

J.'D. 'Di( 
'l(jnáeren en (fein(ináeren. 


