


Ma heeft ons veel gegeven, de tijd was 
ons tekort om haar te geven wat ze 
verdiende. 

Dini Haarman 
echtgenote van Ben Grashof 

Zij werd op 28 juni 1929 te Oldenzaal 
geboren. Getekend met het kruis van 
de ziekenzalving is zii op 18 mei 1993 
te Diepenveen overleden. Na de Eucha
ristieviering op 22 mei in de parochiekerk 
Maria Koningin te Deventer hebben we 
haar te rusten gelegd op de begraaf
plaats » Tjoenerhof" te Diepenveen. 

Lieve Dini, 

wat ben je veel voor mij geweest; je 
levenswijsheid, liefde en eindeloos geduld. 
Een verlichte haven waar ik veilig kon 
binnenlopen. 
Altijd weer dienende bezig zijn. 
Velen binnen en buiten ons gezin weten 
dat je het fijn vond iets voor anderen 
te kunnen doen. 
Ik zal je heel erg missen, maar geluk
kig hebben wij ruim 40 jaar fijn samen 
kunnen zijn. 
Dini, dank, heel veel dank hiervoor. 

je Ben. 

Mama, wij willen je bedanken voor alles 
wat je voor ons hebt betekend. Jij was 
ons grote voorbeeld van hoe een mens 
in het leven staat. 
Je openheid en hulpvaardigheid voor 
naasten gebouwd op een fundament van 
geloof en dienstbaarheid. 
Als een herder waakte je over je kinde
ren en kleinkinderen. 
Mam, je cijferde jezelf weg voor ande
ren, en je was er altijd als wij je nodig 
hadden. 
Je dacht altijd aan alles en iedereen, en 
de zoete inval vond je prachtig. 
Je vreugde en aanstekelijke lach blijven 
ons altijd bij. Je was gelukkig als an
deren gelukkig waren. 
Mam, je leek zo gewoon, maar je bent 
zo bijzonder. We zijn trots op je . 
We houden van je. 

Bedankt! 

Joke en Benno, Es ther, Daniël. Samuel 

Gerard en Martha, Remco. Imie , Dienke 

Harry en Ans, Fleur. Joost, Marlot 

Adeline en Henk, Karin 

Berthil en Lucienne 

Wij danken u voor uw medeleven en 
belangstelling. 


