
Met veel liefde blijven we denken aan 

DINY WESTENBROEK - SCHEFFER 

die op 22 mei 1928 in Losser geboren werd. 

Ze was gehuwd met Gerard Westenbroek, 
die in 1972 plotseling overleed. 

Op 5 november 2000 stierf ze onverwacht 

We hebben haar op 9 november, 
na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, 

te rusten gelegd in het graf van haar man. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen van 
Diny, van onze zorgzame ma en oma, doen we 
dat met veel verdriet. Toch zullen veel dankbare 
herinneringen ons met haar blijven verbinden. 
Zij was 28 jaar lang vader en moeder tegelijk 
voor haar kinderen. Want heel jong al moest ze 
plotseling afscheid nemen van haar man. Dat 
verlies heeft ze haar verdere leven meegedra
gen. Ze stond alleen voor de zorg voor haar twee 
kinderen, die in een moeilijke leeftijd waren. 
Ze heeft zich zeker vaak alleen gevoeld met het 
verdriet en met de taak die op haar rustte. Maar 
ze sloeg zich er doorheen. 
Ze heeft haar leven lang hard gewerkt, vele jaren 
in het z1ekenhu1s in Losser. 
Ma was vrolijk van aard en ze had veel humor. 

Altijd was ze actief Zo was ze hd van het 
VN K V En ze handwerkte ook graag Meer dan 
25 jaar ging ze met veel plezier naar haar 
kaartclub. 
Bovenal was ze er altijd voor haar kinderen, ze 
was heel gek met haar vier kleinkinderen Het is 
1ammer dat ze hen niet verder kan zien opgroei· 
en. 
Ma voelde zich de laatste tijd niet goed, maar dit 
plotseling sterven had niemand verwacht Toch 
was ze er zeker op voorbereid. Ze sprak er wel 
eens over, omdat ze verdriet had om de mensen 
die om haar wegvielen Altijd ging ze op bezoek 
bij zieke familieleden, vrienden en kennissen 
Als een gelovig mens heeft ze geleefd en zo 
heeft ze voor haar familie ook menig kaarsje op· 
gestoken. Wij mogen haar nu bij God weten en 
bij pa, die ze zo miste. 

Ma. oma, bedankt voor 1e zorg en je liefde. 
voor je inzet voor ieder van ons 

Rust nu in de Vrede en de Vreugde van God' 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
na het overlijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma. 

René en Carin 
Ruud en Daphne 
Elke 

Hans en Thea 
Marizjenne, Celeste 


