


Ter herinnering aan 

Dinie Rosink • Lokotte 

weduwe van 
Bernard Rosink 

Zij werd geboren 28 september 1924 in de De Lutte en is 
op 2 mei 2003 vrij onverwachts overleden in het zieken
huis te Oldenzaal. We hebben haar bij Pa te ruste gelegd 
op de begraafplaats aan de Schipleidelaan. 

Ma groeide op in een gezin van vijf dochters op de boerderij 
aan de Postweg in De Lutte. 
Na haar huwelijk is ze haar hele leven naast het ouderlijke 
huis blijven wonen. Thuis heeft ze veel voor de confectie 
gewerkt om de kinderen een goede toekomst te kunnen 
geven. 
Samen met Pa heb je ruim 50 goede jaren gehad. Je 
hield veel van Pa en van ons, en je was bezorgd om alles 
en iedereen. Ook was je zeer gastvrij en stond je voor 
iedereen altijd met koffie klaar. 
Wandelen op de Boerskotten, klootschieten, zwemmen 
en vakanties waren de dingen waar jullie veel plezier aan 
beleefden. 
Vooral de kleinkinderen werden door jou altijd verwend 
met dikke koeken en taart; spelletjes doen met de klein· 
kinderen of dingen mét hun en vóór hen maken, gaf je 
veel plezier. Ze kwamen je nooit te vaak. 

De laatste jaren waren erg zwaar voor jou. Pa was 
ernstig ziek en je hebt hem tot het laatst toe liefdevol 
thuis verzorgd. 
Direct na het overlijden van Pa heb je geprobeerd de 
draad weer op te pakken. Doordat je Pa erg miste én 
door je broze gezondheid, was je hiertoe niet in staat. 

Ma en Oma bedankt voor alle goede zorgen. 

Now wie dan 'n lesten van oonze oalders 

möt loaten goan 

Hoaldt wie meka vast zo aw aait hebt doan 

En as de bleadkes valt in 't hoalt 

De takke kaal wordt en koald 

Is 't good te wetten dat 't wier geef deuien 

En 'n stamboom ok wier zal goan bleuien 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling danken 
wij u hartelijk. 

Gerard en Aniek 
Kim, Randy 
Jan en Yvonne 
Barry, Bibian 


