


In dankbare herinnering 

Dini Freriks 
• Noord-Deurningen 22 juni 1931 

t Oldenzaal 25 maart 2007 

Dini was het vierde kind van de zeven kinderen 
die in het gezin Freriks werden geboren. Ze kwam 
in Noord-Deurningen, aan de Johanninksweg, 
ter wereld en groeide daar ook als kind op. In 
1967 toog ze samen met haar moeder, zus en 
broer naar de IJsbaanstraat in het dorp. Daar 
heeft ze zich altijd heel erg thuis gevoeld en was 
ze het liefst. Helaas was het niet mogelijk dat ze 
daar de laatste paar weken van haar leven bleef 
en daar zou sterven. Daarvoor was ze te ziek en 
te hulpbehoevend. Daar staat tegenover dat ze 
twee relatief heel mooie weken heeft gehad in het 
hospice in Oldenzaal, waar ze het heel erg naar 
haar zin heeft gehad, omdat ze er zo goed en 
liefdevol verzorgd werd. Op zondag 25 maart 2007 
was ze helemaal op en blies ze iets na half 5 in de 
middag haar laatste adem uit. 

Dini was heel zorgzaam. Ze wilde altijd heel graag 
iedereen plezieren. De cadeautjes en het lekkers 
dat ze in al die jaren aan iedereen heeft gegeven, 
zijn werkelijk ontelbaar. Een "nee" van iemand 
kon ze dan ook niet accepteren. Als Dini iets 
wilde geven, dan werd dat ook gegeven. En aan 
stiefkinderen maken deed ze niet. Dat gold ook 
voor de dieren, met name voor de vogels die ze 
altijd pinda's voerde. 

Ze kon heel erg mooi vertellen over vroeger. Over 
die keer dat ze bij familie in Gendringen was 
geweest toen ze nog kind was, maar ook over haar 
vriendjes en de eeuwige melancholie dat ze alleen 
was gebleven. Ook over haar overleden broers kon 
ze heel liefdevol vertellen, en dan vooral over Jopie, 
die in 1982 overleed en met wie ze na het overlijden 
van oma Denekamp alleen was achtergebleven 
in het huis aan de IJsbaanstraat. Jopie was haar 
steun en toeverlaat, met wie ze allerlei leuke 
dingen deed, zoals de natuur intrekken. Na zijn 
overlijden trok Dini zich langzaam steeds verder 
terug en bleef ze het liefst thuis. Het was dan ook 
vaak van: "Ach, was Jopie er nog maar". 

Vreemd genoeg was het juist door haar ziekte dat 
ze de laatste jaren weer helemaal opleefde. De 
kletsuurtjes tijdens de vele kuren en de uitstapjes 
naar de winkel en in de omgeving met de dames 
van de thuiszorg, gaven haar weer nieuwe energie 
en moed. Het was mooi te zien hoe ze van haar 
laatste levensjaren heeft genoten. 

We weten niet wat er is na de dood, maar Dini 
heeft haar rust verdiend en we hopen dat ze nu 
weer samen is met al haar dierbaren en lekker kan 
bijkletsen. 

Wij willen iedereen bedanken die belangstelling heeft 
getoond tijdens haar ziekte en na het overlijden. 

Fam. Oude Holtkamp-Freriks 
Fam. Verrillo-Freriks 
Neven en nichten 


