
Ter herinnering aan 

Diny Pol-Bruggeman 

Echtgenote van Henk Pol 

Na een zeer gelukkig huwelijk van bijna 58 jaar is zij gestorven in 
haar 78' levensjaar, na voorzien te zijn door het heilige sacrament 
der zieken op 10 november 2009 te Hengelo. 

Moeder was al enige tijd met hartklachten aan het dokteren en 
onderging hiervoor meerdere operaties. Deze ziekte werd haar 
afgelopen dinsdag fataal. Ze bracht haar kinderjaren door aan de 
Schoolstraat in Almelo en woonde daar samen met haar ouders 
2 broers en 2 zussen. Nadat ze enkele jaren in Borne werkzaa~ 
was bij Spanjaard , kwam ze bij vader en ze trouwden in 1952 en 
kregen samen 2 zoons. We hebben iets heel kostbaars verloren. 
Moeder was ons lief en was onze oogappel. Maar nu zij niet meer 
bij ons is, voelen wij nog meer wat voor een uitstekende vrouw en 
moeder wij gehad hebben. We weten geen woorden om dit te 
vertellen. Zij was alles voor vader en ons, zij cijferde zichzelf weg, 
ze zorgde eerst voor vader en kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en dan pas dacht ze aan haarzelf. Ook was 
ze altijd aan het handwerken. Om maar weer iets moois te maken 
voor haarzelf of voor een ander. Altijd behulpzaam en gelukkig, 
maar dit werd steeds minder door de vervelende hartklachten. Ze 
kon niet meer, wat ze wel graag zou willen, samen met pa fietsen 
en wandelen. Ook waren ze samen genieters van het 
vakantieleven en bezochten dan ook meerdere landen. 

De laatste jaren waren ze in Ootmarsum te vinden op de camping 
en genoten met volle teugen. Na 49 jaren aan de Europastraat 
gewoond te hebben en het met moeder steeds wat minder ging, 
besloten ze om het huis te verkopen en wat kleiner te gaan wonen 
aan d_e Dorsmolen. Moeder viel het wonen daar na 2 jaar tegen en 
ze wilden toch wel samen genieten van de jaren die ze nog 
samen konden beleven. Dus werd er naar een ander huis uit
gekeken en deze vonden ze dan aan de Hofstede Crullstraat. Dit 
was het huis wat ze zochten en je zag dat ze weer blij waren. 
Alleen de gezondheid ging haar in deze weken ook weer parten 
spelen en moeder moest opnieuw worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Na een paar dagen mocht ze weer naar huis, maar 
afgelopen maandag werd ze toch weer doorverwezen om zich 
weer te laten behandelen in het ziekenhuis, om te proberen het 
suikerpeil weer op orde te brengen. Ze wilde, na een periode van 
4 weken aan de Hofstede Crullstraat gewoon! te hebben, weer 
graag naar huis, maar haar nieuwe huis is veranderd in de hemel. 
We hopen dat ze nu verlost is van al haar pijnen en rust bij God 
mag vinden . Met pijn in ons hart moeten we haar laten gaan. 
Rust nu zacht Lieverd, Moeder, Oma en Overgrootmoeder. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden zeggen wij u oprecht dank. 
Wij als kinderen willen ook een woord van dank uit spreken 
naar vader toe die haar altijd liefdevol heeft verzorgd. 

Henk Pol 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


