
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



In dankbare herinnering aan 

BERNDINA TEN DAM 

Zij werd geboren op 12 november 1915 te Ambt 
>Delden. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
· overleed zij op 21 januari 1994 in het ziekenhuis in 

Hengelo. Na de Uitvaart in haar parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde op 26 januari , 
werd zij begraven op het kerkhof van de parochie. 

Dina kreeg met haar geboorte in een katholiek gezin 
van zeven kinderen een optimistisch karakter mee. 
Met haar positieve levensinstelling heeft zij veel goeds 
kunnen doen. "Dina van de Boonegge" , tante Dina 
was bij velen in haar omgeving altijd welkom. 
Bij het huwelijk van haar broer op het ouderlijk huis is 
Dina gaan wonen bij haar zus Rika en Jan Hegeman. 
Bij hen is zij altijd gebleven. Alleen bij ziekte in de fa
milie trok zij soms weken lang bij anderen in , want 
niemand deed vergeefs een beroep op haar. Haar 
handen stonden niet stil. Als zij niet in de tuin bezig 
was, dan breide zij binnen wel truien of sokken. 
Ondertussen genoot zij van zingen en muziek. 
Toen haar zus Rika stierf bleef zij zorgen voor haar 

zwager Jan. Zij waren gelukkig en Dina genoot van 
haar kennissenkring, van de soos en van de reisjes, 
die gemaakt werden . 
Wij weten door ons geloof, waaraan Dina heel erg ge
hecht was, dat ons leven op aarde maar tijdelijk is. Zij 
ging naar het ziekenhuis voor haar knie. In haar ogen 
heel onschuldig. Zij komt nooit meer thuis. Haar harte
lijke aanwezigheid en zorg laat een grote leegte ach-
ter ............ . 
Wij zijn dankbaar voor alles wat wij samen mochten 
delen met haar. Nu mag zij eeuwig leven in de vrede 
en de vreugde, die alleen God haar schenken kan . Wij 
bidden haar dit eeuwige leven bij God toe en we ver
trouwen dat zij voor ons ten beste spreekt. 

Heer onze God, geef dat het eeuwige licht 
Dina nu mag verlichten. 
Schenk aan Jan Hegeman en allen 
de hulp en de kracht die nodig is 
om dit verlies te verwerken. Amen. 

Voor Uw blijk van medeleven en belangstelling na het 
plotseling overlijden en tijdens de uitvaart van onze 
schoonzuster en tante, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

de familie 


