
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn w,j dankbaar 



We houden haar naam, haar persoon, in herinnering 

Dini Roelofsen - oude Hampsink 

echtgenote van Gerrit Roelofsen 

Ze werd geboren in de gemeente Losser op 2 oktober 1919. 
Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, ging ze 
van ons heen in het verpleeghuis "Oldenhove" te Losser op 
21 noverriber 1994. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk 
hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 25 november. 

Dini groeide op vlakbij de spoorlijn als vierde in een gezin van 
acht meisjes. Sinds haar huwelijk op 19 oktober 1946 
woonde ze met Gerrit in Berghuizen; in grote liefde met 
elkaar verbonden, hebben ze zich ingezet voor hun gezin 
van vier kinderen, die dankbaar zullen blijven voor alles wat 
ze hun heeft meegegeven. 
Ma was een rustige vrouw, die onopvallend leefde in een 
grote eenvoud; tevreden met haar situatie, weinig eisend 
voor zichzelf, maar opvallend door haar altijd lachend ge
zicht. Ze sto.nd open voor anderen, erg gastvrij en blij, als er 
iemand op visite kwam, met vanzelfsprekend een grote 
voorliefde voor haar kleinkinderen. 
Graag hielp ze aan de zijde van pa in de moestuin, met bonen 
plukken, aardbeien afhalen en met alles wat daar te doen 

was. Bloemen en planten speelden een belangrijke rol in 
haar leven, maar ook dieren, vooral haar lievelingshond 
Terry. 
In 1976 werd ze ziek; haar leven veranderde, ze moest vele 
operaties ondergaan en thuis leren omgaan met een be
scheiden taak. Geweldig is ze daarbij gesteund door pa, die 
alt ijd bij haar was. Op 31 augustus 1994 werd zijn zorg 
overgenomen door de verzorgenden in de Oldenhove, maar 
hij bleef haar dagelijks in alle liefde bezoeken. Ze waar
deerde het bijzonder, wanneer wij op bezoek kwamen; ze 
uitte dit door een vriendelijke lach en door langs ons gezicht 
te aaien. 
Ma was een gelovige vrouw, die veel steun vond in haar 
gebed en in haar verbondenheid met de parochie. Toen ze 
zelf niet meer naar de kerk kon gaan, ontving ze thuis via 
haar man heel trouw de H. Communie. Haar gelovige 
betrokkenheid bij de ziekenzalving zal ons altijd bijblijven. 
Kort daarna is ze in alle vrede heengegaan naar haar en naar 
onze God. 

Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw medeleven tijdens haar 
lange ziekteperiode en na haar overlijden; voor ons een grote 
troost. 

G. Roelofsen 
Kinderen en kleinkinderen 


