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In Dinie's leven speelde haar gezin de 
belangrijkste rol. Ze was stapelgek op haar 
man Rinus en zoon Mark, overige familie en 
later ook op haar schoondochter Maria. 
Tevens hield ze erg van haar honden en 
andere dieren om haar heen. Zeker in de 
laatste fase van haar leven was hond Duco 
alles voor haar. Ze was erg blij met haar huis 
op het Stroinkslanden dat ze in 1987 samen 
met Rinus had gekocht. Vooral in de mooi 
aangelegde tuin met vijver, die zij samen met 
Rinus altijd piekfijn onderhield , zat ze graag. 
Urenlang kon ze naar de vissen kijken of naar 
de fuchsia 's die Rinus kweekte. 

Verder genoot ze intens van de vakanties. 
Het liefst ging ze met de caravan naar de 
bergen, de Dolomieten in Italië waren haar 
absolute favoriet. Nog maar een paar jaar 
geleden maakte ze samen met Rinus 

wandeltochten in de bergen van soms wel 
acht uur. Dat ze dit niet meer kon maakte 
haar erg verdrietig . 

Omdat ze steeds zieker werd , moest ze de 
afgelopen jaren telkens weer haar doelen 
bijstellen . Maar iedere dag zag ze genoeg 
lichtpuntjes om voor te leven. Deze kracht en 
positieve instelling bewonderen wij enorm in 
haar. 

Ze had nog veel meer uit het leven willen 
halen maar helaas is de tijd haar niet 
gegeven. Ze accepteerde haar lot en voelde 
geen angst meer voor de dood. Haar laatste 
wens was om niet te hoeven lijden. 
Dat een nog langere lijdensweg door haar 
toch plotselinge overlijden voorkomen is, 
sterkt ons in het gevoel dat het goed is zo. 

Dinie, bedankt voor wie je was en voor alles 
wat je ons hebt gegeven. We houden van je! 

Wij willen graag iedereen hartelijk danken die 
ons gesteund heeft, door meeleven en blijken 
van belangstelling tijdens Dinie's ziekte en na 
haar overlijden. 

Rinus Jansink 
Mark & Maria 


