


t In dankbaarheid herdenken wij 

Gerritdina Johanna Maria Goorhuis 
"Diny" 

echtgenote van Toon Bruggink 

Diny werd op 10 januari 1935 te Zenderen geboren. 
Op 21 maart 2009 is ze te Delden onverwachts, 
in ons bijzijn, in alle rust heengegaan. Op 27 maart 
hebben we haar lichaam, na een plechtig gezongen 
Uitvaartmis, naar het crematorium te Almelo 
begeleid. 

Diny zag als jongste in een gezin van drie kinderen 
het levenslicht. Ze werd op de boerderij van haar 
ouders "t Weleveld" in een harmonieus gezin 
geboren. Diny werkte tot haar trouwen op deze 
boerderij. In 1965 trouwde ze mei haar buurjongen 
Toon. Hierna gingen ze samenwonen aan de 
Beerninksweg te Borne. De laatste jaren was haar 
fysieke gesteldheid afgenomen, maar hierover 
hoorde je haar weinig klagen. Haar lichaam liet haar 
geleidelijk aan steeds meer in de steek. Nadat zij 
haar heup brak, werd Diny op 31 december 2008 
na een kortstondige ziekenhuisopname voor 
revalidatie in het verpleeghuis St. Elisabeth 
te Delden opgenomen. Diny werd moeder van haar 
dochter, Ellen, en een hele trotse oma van 
haar kleinzoon Luc. Ze vermaakten zich goed 

door samen boekjes te kijken, liedjes te zingen of te 
puzzelen, waar ze allemaal erg van genoot. 
Puzzelen was een grote hobby van Diny. Van 
kruiswoordpuzzels lot codekrakers, weinig bleef 
onopgelost. Diny was ook geïnteresseerd in de sport, 
waarbij vooral de paardensport haar lief was. 
Samen mei Toon bezochl..ze regelmatig concoursen. 
Later werden vele handbalwedstrijden bekeken. 

Het geloof heeft haar altijd veel houvast gegeven. 
Wekelijks werd de viering in de kerk trouw bezocht. 
Toen dat niet meer mogelijk was door haar fysieke 
gesteldheid, waren kerkdiensten op de tv een 
welkom alternatief. Maria heeft altijd een bijzondere 
plaats bij haar ingenomen. Samen met haar zus 
Anny, heeft ze een bezoek aan Lourdes gebracht, 
waar ze goede herinnering aan beleefde. 

Diny was bij iedereen altijd een graag gezien 
persoon. Zij ontving graag mensen, waarbij ze er 
altijd voor zorgde dat niemand iets te kort kwam. 

Hierbij willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid 
rond haar afscheid en voor alle blijken van 
medeleven. 
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