
Om altijd in dankbaarheid te blijven denken aan 

t Dinie Huigen - Heerbaart 

weduwe van Jan Huigen 

Zij werd op 16 december 1913 in Hengelo geboren 
en overleed op 21 januari 1999 eveneens te Hengelo. 
Op 26 januari was haar afscheid in de O.L. Vrouwe
kerk te Hengelo. waarna wc haar bij haar man te 
rusten hebben gelegd op het r.k. kerkhof van 
Hengelo. 

Tante Dinie mocht ruim 45 jaar lief en leed delen met 
oom Jan. Ze hadden een hechte band met elkaar en 
konden niet zonder elkaar. Samen deelden ze ook 
het verdriet dat ze geen kinderen kregen terwijl ze 
beiden zoveel van kinderen hielden. Maar de komst 
van pleegdochter Mariëtta maakte veel goed. Tante 
Dinie leefde intens mee met ons gezin. Ze kwam 
graag een paar dagen bij ons en genoot met volle 
teugen van het opgroeien van onze kinderen. 
Toen oom Jan op 28 mei 1990 plotseling overleed 
kwam er voor haar een grote leegte. Ze steunde 
steeds meer op ons en wij waren dankbaar dat we 
toen iets terug konden doen voor al het goede dat 
zij voor ons heeft gedaan. Want in een moeilijke tijd 
heeft ze een thuis geboden waar warmte, liefde en 
gezelligheid was. En ook de verbondenheid met 

haar familie betekende veel. 
Tante Dinie heeft veel goeds gedaan. Met veel 
geduld bracht ze haar ouders tot hun einde en ook 
in haar familie hielp ze waar ze maar kon. Ook voor 
de medewerksters van het Modehuis Pol was ze 
altijd prettig. 
Haar grote hobby was breien en haken. Stapels 
sokken en pannelappen heeft ze gemaakt. Ook 
mocht ze graag zingen en dat deed ze dan ook vaak. 
Ook genoot ze van de stacaravan in Diffelen en van 
de reisjes naar het Sauerland. 
Na het heengaan van oom Jan ging tante Dinie ook 
steeds meer achteruit. Ze moest haar dierbare huis 
achterlaten en ging naar het verzorgingshuis. Na 
een hersenbloeding werd ze in het verpleeghuis 
opgenomen. Ze heeft echter alles heel moedig 
doorstaan. Nooit klaagde ze, ondanks dat ze toch 
veel pijn beeft geleden. Samen met nicht Ria 
hebben we toen veel voor haar mogen betekenen. 
Wij waren blij dat ze ons tot het einde bleef kennen. 
Heel vredig is ze heengegaan. "Het is goed", zei ze. 
Ze was verlost uit haar machteloze lijden. 

Tante Dinie, bedankt voor alles. Samen met oom 
Jan wensen we je de rust voor altijd. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling 
tijdens de ziekte van tante Dinie en voor uw 
meeleven na haar overlijden. 

Mariëtta, Wolter en de kinderen. 


