


Eenvoudig en gewoon, 
gewoon een eenvoudig mens. 

t 
Dankbaar gedenken wij 

Dina van Hal - Dekkers 
Geboren op 10 maart 1919 te Megchelen. 
Overleden op 27 mei 2009 te Gendringen. 

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is van ons heen
gegaan, onze lieve moeder en trotse oma. Zij zal altijd in 
onze gedachten zijn als een krachtige vrouw die leefde 
om te zorgen. In haar jonge jaren was er de zorg voor 
de winkel en de kinderen van Ter Voert. Na haar huwelijk 
met Herman stond zij klaar voor haar schoonouders 
en natuurlijk haar eigen kinderen. Ondanks alle drukke 
werkzaamheden op de boerderij, was ze er altijd voor 
Anny, Ria en Jan. Later genoot ze ervan om oma te zijn . 
Ze had altijd belangstelling voor het wel en wee van haar 
kinderen en kleinkinderen. Op latere leeftijd was het 
de zorg voor vader die haar, dag en nacht, nodig had. 
Samen hebben ze nog een aantal fijne jaren gehad in het 
zorgcentrum. Toen het met haar gezondheid minder ging, 
was het na jaren van zorg 'geven', nu eens tijd om zorg te 
'ontvangen'. 

Kleiner en kleiner geworden. 
Steeds aarzelender haar gang. 
In haar laatste seizoen. 
Levend met de dood voor ogen. 
iedere dag is er één. 
Een dag om weer opnieuw aan het licht te komen. 
Weer opnieuw mens te zijn. 
Een dag om ook weer afscheid te nemen. 
Weer een klein beetje te sterven. 
Een wereld van herinneringen draagt ze met zich mee. 
Duizend verhalen staan in haar ziel gegrift. 
Beelden uit het verleden verdringen elkaar. 
En soms valt alles samen. 
Is het lente, zomer en herfst tegelijk. 
Staat het verhaal van haar leven 
haar vlijmscherp voor de geest. 
Bang is ze niet voor de dood. 
Wel voor het lijden, dat haar misschien wacht. 
Wel voor de aftakeling. 
Niet voor de dood zelf. 
Daarvoor heeft ze te lang en te intens geleefd. 
Sterven, het moet gewoon. Het hoort erbij. 
Mens ben je. 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. 
Vaak riep je: "Help, help me toch. 
Ik kan niet meer, ik kan jullie niet loslaten." 
Moeder, je strijd is gestreden, rust zacht. 

Voor de goede verzorging in haar laatste levensjaren 
bedanken wij het personeel van het Zorgcentrum 
'Maria Magdalena Pastel'. 

Voor uw hartelijke belangstelling en medeleven na het 
overlijden van moeder, willen wij u oprecht danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


