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Dankbaar gedenken wij 

Dini Lakerink • Engels 

Weduwe van 

Albert Lakerink 

Ze werd geboren in Enschede op 22 november 1924. Na 
een kortstondig ziekbed is ze op 28 juni 2003 overleden 
in het ziekenhuis te Enschede. Biddend hebben wij af
scheid van haar genomen in de Pauluskerk te Enschede 
op 3 juli en haar begeleid naar tiet crematorium te Usselo. 

Voor Uw belangstelling en het medeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden betuigenonze oprechte dank. 

Fam. Lakerink 

Een liefdevolle moeder en oma is van ons heengegaan. Dini 
was in haar goede jaren een vrouw die haar steentje bijdroeg 
in de samenleving. Voor zichzelf had ze weinig nodig, maar er 
kon altijd een beroep op haar gedaan worden . Ze kwam uit 
een groot gezin en heeft gewerkt in de horeca en als 
demonstratrice. Op dertigjarige leeftijd trad ze in het huwelijk 
met Albert Lakerink. Hun samenzijn mocht 42 jaar duren en uit 
dit huwelijk werden drie zonen geboren: Herman, Pim en 
Raimond. Het belangrijkste in hun leven was het zorgen voor 
het gezin, inhoud geven aan het leven door haar progressieve 
geloofsbeleving in de maatschappij toe te passen en actief te 
zijn in het speeltuinwerk. Het gezin stond altijd centraal. Vakan
ties en vakantiegeld werd gebruikt om te investeren in de toe
komst van het gezin en met name die van de kinderen. Zij moes
ten de kansen krijgen waaraan het hen ontbroken had als 
gevolg van de oorlogsjaren. Het zelfde gold ook voor haar 
kleinkinderen, hiervan kon ze intens genieten . Toen de kinde
ren de deur uit waren besloten ze hun woning aan te passen 
om gezamelijk te genieten van hun oudendag aan de 
Bruggemorsweg. Het liep echter anders. Albert kwam te over
lijden en Dini werd getroffen door een herseninfarct. Wonen, 
ook met de nodige zorg, in haar woning was niet meer mogelijk. 
Groot was haar vreugde toen ze een zorgwoning kreeg aan de 
Algolstraat. Ze genoot ervan om weer meer onder de mensen 
te zijn , uitstapjes te maken met het busje, koffiedrinken met haar 
vriendin en haar wekelijkse kaartavond op de speeltuin. Voor 
het eerst sinds jaren zou ze weer op vakantie gaan. De laatste 
jaren van Dini tekende zich door ziekten. Haar fysieke conditie 
was dermate verzwakt dat ze niet meer de kracht had zich te 
herstellen van een valpartij. Ze is, na te zijn voorzien van het 
H.Sacrament der Zieken, in het bijzijn van kinderen en kleinkin
deren van ons heengegaan. 


