
'n fijne en dankbare herinnering aan 

Diny Damhuis - van de Straat 

Zij werd geboren te Lonnekerop20 april 1925 
en overleed te Enschede op25 oktober 1995. 
Na een Eucharistieviering in de O.l. V. van 
de Allerheiligste Rozenkranskerk op zater
dag 28 oktober hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op het Parochiële kerkhof te 
Glanerbrug. 

Mijn voeten gaan vertragen Heer, 
ik ben zo moe, 

zij willen enkel dragen Heer, 
mij naar U toe. 

Nog maar enkele weken na het overlijden 
van Henny, is Diny, na het ontvangen van 
het H. Sacrament der Zieken, vredig inge
slapen. We kunnen nauwelijks geloven en 
bijna niet vertellen wat we zullen missen. 
Diny was een sterke vrouw die veel heeft 
geleden en ook heeft gestreden om haar 
ziekte het hoofd te bieden. Haar nimmer 
aflatende optimisme en met een enthousi
asme dat bijna geen grenzen kende, heeft 
zij de zonnige kant van het leven opgezocht. 
Ondanks haar ziekte had Diny altijd belang-

stelling voor de medemens. Haar leven was 
immer vervuld van aandacht voor een ander. 
Niet alleen in haar directe omgeving, maar 
ook de situatie van 'de mens in nood' in de 
wereld trok haar aandacht. Diny hield veel 
van de natuur, en kon daar ook samen met 
Henny intens van genieten. Favoriet was 
hierbij het toertochtje op de zondagmiddag 
door het mooie Twentse land. 
Diny stond gelovig in het leven, daarbij ge
steund door een groot godsvertrouwen. Wij 
weten dat zij nu bij God is. Zij heeft dit 
verdiend. 

Diny bedankt voor je grote liefde. 

Gebed: 
God, U bent de Vader van alle mensen U 
weet wie we zijn en kent onze naam. 
Vergeten doet U ons niet. We zijn bedroefd 
om Diny. U kent haar naam en vergeet haar 
niet. Wij willen haar ook niet vergeten en 
denken vooral aan de fijne dingen met Diny, 
daar zijn wij blij om en dank U wel daarvoor. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven 
tijdens haar ziekte en voor uw aanwezigheid 
bij het afscheid van Diny. 

Familie van de Straat 
Familie Damhuis 




