
t 
In liefde blijven we denken aan 

Dina Olde Meijerink 

die op 14 augustus 1906 te Losser geboren werd. 
Ze was getrouwd met 

THEODOOR HERMAN IN HET VELD 

die op 31 juli 1993 overleed. 
Zij overleed op 16 november 1993. We hebben 
haar op 19 november, na een Eucharistieviering 
in de St. Wartinuskerk, naar haar laatste rust· 
plaats begeleid op het r.k. kerkhof te Losser. 

Nadat we enkele maanden geleden afscheid 
moesten nemen van vader, moeten we nu ook 
moeder, oma uit handen geven. We zijn dank
baar dat we haar zo lang in ons midden mochten 
hebben. 
Geboreri is ze in De Lutte, maar als klein kind 
kwam ze naar de Glane. Daar groeide ze op, ze 
trouwde er en ze bleef er wonen tot aan de 
laatste dag van haar leven. 

Samen met vader kreeg ze een groot gezin, 
waarin zij altijd zorgzaam aanwezig was. Ze had 
een zwakke gezondheid en ze klaagde daarom 
graag. Daarbij kon ze gelukkig bouwen op vader 
die haar en het hele gezin altijd de helpende 
hand bood. 
Ook toen de kindere;i uit huis waren, verwachtte 
ze iedereen thuis, liefst elke zondag. Ze hield 
veel van haar kinderen en kleinkinderen. 
En ze was ook gek op dieren, vooral van honde~ 
hield ze veel. Lezen deed ze ook graag, zoals de 
krant om het plaatselijke nieuws bij te houden. 
Want van uitgaan hield ze niet, alleen naar de 
kerk zolang ze dat kon. Ze was dan ook een zeer 
gelovige vrouw. 
Samen met Jan hebben vader en moeder een 
mooie tijd gehad. Nu verlangde ze ernaar op
nieuw samen te zijn met vader, die haar zo ver
wend heeft. 
En wij gunnen haar nu de rust en de vrede bij 
God. 
Lieve moeder en oma, bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw blijken van medele
ven, betoond na het overlijden ve1n onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


