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Ter dankbare herinnering aan 

DINY ARENDSEN 
echtgenote van BEN BUIJVOETS 

Ze werd op 6 december 1930 te Oldenzaal 
geboren. 

Na een welbesteed leven is ze op 22 december 
1983 In het ziekenhuis te Hengelo ov onverwacht 
overleden. Op 27 december waren we In de 
0 . L. Vrouwekerk bijeen om bij haar afscheid 
God te danken voor al les wat ze voor ons Is 

geweest. Daarna hebben we haar te rusten 
gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

Mam is niet meer In ons midden. We dachten 
dat ze het kerstfeest thuis zou kunnen vieren . 
Maar het werd een heel ander Kerstmis voor 
haar en voor ons. We missen haar en zullen 
haar altijd blijven missen. Want ze was er altijd. 
Heel bezorgd voor iedereen, voor ieder gelijk, 
zo heeft ze 30 jaar lang lief en leed met pa 
gedeeld en zich helemaal aan ons gezin ge
geven. Mam zat vol humor en grappen. Wat 
hebben we met haar gelachen! Haar grootste 
rijkdom en trots waren haar kleinkinderen. Die 
waren alles voor haar. 

Ze hield niet van uiterlijk vertoon , maar van 
eenvoud en eerlijkheid . Ze praatte graag en 
veel. Toch had ze een hekel aan holle woorden. 
Ze vond het veel belangrijker om iets te doen 
en klaar te staan voor de medemensen. Dat 
heeft ze zelf ook gedaan door haar hulp in haar 
omgeving en haar werk voor de bejaarden. 
Hoewel ze het vaak erg zwaar had , verborg 
ze haar leed onder humor. ,. De grootste clown 
heeft het meeste verdriet" , waren haar eigen 
woorden op de avond voor haar dood. 
Plotseling is ze van ons heengegaan, heel rus
tig en vredig . Daardoor Is haar veel pijn en 
leed bespaard gebleven . 
Moge God zijn trouwe dienares nu opnemen In 
Zijn woning van Licht en Vrede . 
Mam, dank je wel voor alles! We vergeten je 
nooit. 

Voor Uw deelneming na het onverwachte heen
gaan van mijn I leve vrouw en onze zorgzame 
moeder en oma, zeggen we U van harte dank. 

B. W . Buijvoets 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, december 1983 


