


In dankbare herinnering aan 

Dien Booijink - Demmer 
weduwe van Hein Booijink 

Zij werd geboren op 22 december 1916 te 
Albergen. Op 26 mei 1948 trouwde zij met Hein 

Booijink. Na een liefdevolle verzorging in 
vetpleeghuis "Het Meulenbelt" te Almelo is zij, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 
1 december 2004 overleden. Na een plechtige 
gezongen uitvaart op 6 december d.o. v. in de 

parochiekerk van de St. Pancratius te Albergen 
hebben we afscheid van haar genomen in het 

crematorium "Twente" te Almelo. 

Dien is opgegroeid op de boerderij in ' t Geziet te 
Albergen. Zij was de oudste dochter in een gezin 
van 9 kinderen en heeft veel werk verzet op de 
boerderij. Op 26 mei 1948 trouwde zij met Hein 
Booijink. Hun huwelijk bleef kinderloos. Haar 
leven bestond voor een belangrijk deel uit het 
helpen van anderen. Zo heeft ze na het voortijdig 
overlijden van haar zus Annie veel zorg besteed 
aan het kinderrijke gezin dat moederloos 
achterbleef. Dien verzorgde ze alsof het haar eigen 
kinderen waren. Haar vrije tijd vulde ze in door 
veel vrijwilligerswerk te doen. Voor de 

Zonnebloem bezocht ze veel zieken en 
alleenstaanden in Albergen. Ze had talrijke 
hobby's o.a. fietsen, lezen, volksdansen, 
zwemmen en was lid van het zangkoor en actief 
voor de Heemkunde. Samen met Hein ging ze 
vaak op vakantie. Toen Hein met pensioen ging 
maakten ze samen een reis naar Indonesië om haar 
broers Gerard en Henk te bezoeken. Dit was een 
hoogtepunt in haar leven. 
Eind december 1996 is haar man Hein na een 
kortstondige ziekte plotseling overleden. Dit was 
een grote klap voor Dien. Niet lang daarna kreeg 
ze last van verwardheid. In 2001 werd ze 
opgenomen in verpleeghuis "Het Meulenbelt" te 
Almelo, waar ze liefdevol werd verzorgd . Dien 
was blij met het regelmatige bezoek van Gerard en 
Sanny en haar zus Riek. Geleidelijk namen haar 
krachten af tot ze op woensdagmorgen 
1 december 2004 rustig is ingeslapen te midden 
van allen die haar dierbaar waren. 

Voor uw belangstelling tijdens haar verblijf in 
"Het Meulenbelt" en medeleven na het overlijden 
zeggen we u oprecht dank. 

Albergen, 6 december 2004 

Familie Demmer 
Familie Booijink 
Familie Morshuis 


