


In dankbare herinnering aan 

DINYDELAT 
weduwe van 

JAN SPIJKERMAN 

Zij werd geboren op 14 april 1929 te Goor. Plot
seling is zij overleden op 10 november 1993 te 
Hengelo. Na de viering van de Eucharistie in 
haar parochiekerk van de H.H. Petrus en Pau
lus te Hengevelde op 15 november, werd zij be
graven op het kerkhof van de parochie. 

Diny heeft een bewogen leven gekend. Zij is ge
boren en getogen in Goor, waaraan zij altijd 
gehecht is gebleven . Heel trouw bezocht zij bu
ren en vrienden. 
Zij was heel gelukkig getrouwd met Jan Spijker
man. Het deed hun verdriet dat zij geen kinderen 
konden krijgen, maar hun band was daardoor 
misschien des te hechter. Diny hielp Jan altijd 
zoveel mogelijk, maar zeker tijdens de ziekte in 
zijn laatste levensjaar was zij zijn steun en toe
verlaat. 
Mooi mag in het leven blijkbaar niet zolang du
ren. Na vele moeilijke jaren en veel verdriet was 
Diny de laatste jaren weer uit een diep dal gekro
pen. Helaas was dit geluk met vriend Herman 
slechts van korte duur. 
Ondanks dat ze zelf geen kinderen had was Diny 
verschrikkelijk gek met al haar neven en nich
ten alsof ze van haarzelf waren. Met verjaarda
gen en examens bedacht zij hen altijd goed . Zij 

had een vreselijke hekel aan ruzies tussen men
sen en wilde graag met iedereen in vrede leven. 
Diny had een grote kennissenkring. Ze leefde 
mee met het dorp en de parochie, nam deel aan 
verschillende clubjes en aan aktiviteiten in de 
buurtschap, waar ze zich prima op haar gemak 
voelde. 
Zij was diep gelovig. Daarom zal God haar in 
liefde ontvangen in zijn hemels Vaderhuis. Zij 
mag nu leven in een liefde en een vrede, waaraan 
nooit weer een einde komt ... 

Heer onze God, 
plotseling ging Diny weg uit ons leven, 
- wat jammer en waarom -
kom haar tegemoet met uw goedheid, 
waar zij in geloof altijd op rekende .. . 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van Diny, zeggen wij U hartelijk dank. 

Herman Loohuis 
Fam. de Lat 
Fam. Spijkerman 


