
In dankbare en fijne hennnenngen aan 

Diny klein Rot-Roesthuis 

D1ny werd geboren op 14 maart 1948 in Losser. Ze 1s op 12 februari 2002 
na een moedig gedragen ziekte en gesterkt door het Heilig Sacrament 

der Zieken overleden Na de gezongen uitvaart hebben we haar 
op 19 februari 2002 te ruste gelegd op R.K. kerkhof te Losser 

Toen Diny twee jaar geleden hoorde dat ze ziek was. bleef ze zoats ze was 
Ze wilde geen verre reilen maken. maar moeder bl~ven vo« haar gezin. Het 
gewone leven moest doorgaan voor haarzelf en ons. Zo bleef Diny zovee 
mogelijk naar school gaan, want een onderwijzeres was en bleef ze 1n hart en 
nieren. Met ons hele gezin zijn we nog twee keer op vakantie geweest 1n 
Nederland. wat ze zelf zo mooi vond. Ook heeft Diny nog veel met Harry op 
de fiets door Twente gereden. Diny heeft altijd de zorg voor een ander gehou 
den, tot op het laatst vroeg zij vaak eerst aan een ander hoe het met hen ging 
Altijd kon je alles met haar bespreken, ook haar ziek z11n en haar naderende 

sterven. 
Over veel zaken hield Diny tot aan het eind toe de regie 111 handen. 
Bijvoorbeeld de liederen die ze uitzocht voor haar dameskoor, maar ook het 
schrijven van een afscheidswoord voor ons allemaal 

Diny, mama bedankt voor alle liefde. kracht en wijsheid die je aan ons hebt 
gegeven. We zullen je ontzettend missen. 

Harry. kinderen en moeder Roeslhuis - Petennck. 

Hierbij bedanken we iedereen voor het medeleven. de geweldige belang
stelling en steun die we mochten ontvangen in de afgelopen periode. 

Nu 11111n krachten steeds maar af nemen. wil 1k toch nog graag enkele 
gedachten over mijn leven op papier zetten, om zo enkele belangrijke delen 
van mi1n leven te overwegen. Blij ben ik dat 1k ondanks mijn "jonge' leeftijd 
met plotseling heb hoeven te sterven. Samen met Harry en de kinderen heb
ben we vele dingen met elkaar kunnen bespreken, overleggen en kunnen 

afsluiten. 

Bedanken wil ik vele mensen die voor mij en ons gezin een steun zijn 
geweest tijdens mijn leven en ziekte. Bedankt vo« mijn ouders. zus en 
broers. het gezin waarin ik opgroeide. dat voor mij zo'n goed fundament is en 

was. 

Bedankt voor de vrienden en vriendinnen uit onze jeugdjaren, voor de gezel
ligheid en saamhorigheid. Via de lagere school, de ULO en de kweekschool; 
met velen van hen heb ik al meer dan 30 jaar contact en wat voor een con
tact Een basis voor de toekomst met veel plezier kijk ik hierop terug 

Via de Zonnebloem. scouting, EHBO. naailes, werkgroepen uit de parochie. 
damesko« en mijn werk op de Wegwijzer heb ik vele vrienden mogen 
maken. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking. 

Dankbaar ben 1k voor de reis die ik vorig jaar met Harry mocht maken naar 
Lourdes deze reis was erg belangrijk voor ons en was een totale verassing 

van de buren. vrienden en famihe 

De belangrijkste penode in ITlljn leven, was die tijd dat ik Harry leerde ken
nen. Harry. de echte basis. de hardwerkende man, zorgzaam. met gevoel 
voor humor. veel liefde en altijd klaarstaand vo« mij. onze dne kinderen 
Maneke. Gertjan en Bert en de drie kinderen die bij ons kwamen aanschui
ven. Gerard. Joyce en Lieke. Een periode van 26 jaar dat we samen lief en 
leed deelden met ons gezin, opa en opa Herman en onze families en de 

buurt 

Harry. heel hartelijk dank voor al iouw liefde. zorgzaamheid Wat f11n dat ik 
mijn leven zo mag afsluiten dankzij 1ou en onze kinderen. God help hen ver
der op Zijn en hun levensweg met uw kracht. Bedankt voor alles 

D1ny 


