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Het huis aan de Grootmaat was het vierde 
huis dat Diny en Wim in hun bijna twintig 
jaar fijne huwelijk bewoonden. 'n Mooi huis. 
met een tuin, een van de hobby's van Piny; 
het huis met een wit interieur, de kleur van 
haar. Aan de muren hangen de kleine, minia
tumprodukten van haar kreativiteit, 'n eigen
schap die ook Duby bezit. Diny, een vlotte 
vrouw. gewoon 'n fijne moeder. een lieve 
echtgenote. 
Haar gezinsleven was in de periode aange
komen dat je met elkaar omgaat als gelijken. 
je gaat je ouders ecvaren als vriend en vrien
din; een gelukkige harmonie. Oe kinderen 
doen hun best op school, ze kunnen het ge
lukkig ook; ieder heeft zijn eigen plek, Cynel 
heeft zijn drumstel, Ouby "rommelt wat" 
met handvaardigheid, Wim kan zich inzetten 
voor zijn verenigingen en Diny heeft het be· 
roep van vroeger opgepakt uit de verpleging. 
Ieder zichzelf en toch is er verbondenheid: 
als er gepraat moet worden gebeurt bet; het 
is tamelijk rustig. maar er wordt ook veel 
gelachen en samen 'l.ijn ze er veel op uitge
trokken, naar de familie, veel naar het 
water. 
Overal waar water is kan gegroeid en ge
dronken worden. Bronnen van leven, met op 
de achtergrond de gedachte en het gevoel 
dat je in het leven ook verantwoordeliJkheid 
draagt voor het geluk van anderen; dat je 
oorvangt uit de scheppende hand van God. 

Degenen met wie zij buitensbuis werkte von· 
den in baar een betrouwbare collega. aan 
wie je veel kon overlaten: degenen die hulp 
nodig hadden, waren blij met haar. Haar 
doortastendheid werd gedragen door 'n stuk 
bewogenheid en vriendschap, net dus dat 
ietsje meer. 
Oe plotselinge, onherroepelijke z.iekre. was 
een hele bittere teleurstelling; zij kende het 
van andere mensen van dichtbij; nu her haar 
zelf betrof besefte zij het in alle hevigheid. 
Er viel een hele vreemde stilte in haar en 
in haar ge1in. 
Her getuigt van grote geestkracht dat zij de 
draad oppakte waar hij brak en dat zij zelf 
het gesprek aanging om te praten over de 
zeer nabije roekomst dat 1ij er niet meer zou 
tijn. Dat gaf toch wat ruimte en toekomst; 
een handreiking bij de nieuwe aanvang in 
haar levenseinde, door alle tranen heen; want 
allen waren diep gewond gPraakr. 
Als er een wegvalt, verandert alles. een lege 
plek binnenin ons. maar ook russen ons ge
zamenlijk; hoc neem ik dir mee in de opbouw 
van mijn leven. Want je lijdt omdat je 
liefhad. 

Hartelijk dank voor uw gebed. medeleven en 
belangstelling. 

Zevenaar. mei 1990 
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