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In liefdevolle herinnering aan 

Maria Berendina Lange - Hemel 
Dinie 

Echtgenote van Cees Lange 

* 3 mei 1940 t 12 maart 2016 

Wij namen afscheid van haar tijdens een 

plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van O.L.V. 

Onbevlekt Ontvangen te Erica op 

16 maart 2016, waarna wij haar hebben begeleid naar 

haar rustplaats op het parochiekerkhof. 

Dinie werd geboren in Erica, als vierde kind in een 

gezin van elf kinderen. Ze trouwde met Cees en de 

kinderen Margret, Cees en John werden geboren. 

Haar vader en moeder overleden op jonge leeftijd, 

slechts een paar jaar na elkaar. De zes 

kinderen die nog thuis woonden vonden 

onderdak bij hun oudere broers en zussen. Ook Dinie 

nam een van haar zussen in huis. 

Dinie was een zorgzame moeder, ze was thuis voor de 

kinderen. Ze hield van lekker eten en koken. 

De kleinkinderen hadden aan haar een lieve oma. 

Ze verwende ze graag en deed graag samen met hen 

leuke dingen. Samen kaarten, aan de slag met make-up, 

vuurtje stoken bij het zomerhuisje in Eeserveen. Een 

plek waar vooral toen de kleinkinderen klein waren 

veel gebruik van werd gemaakt. 

Haar leven kende ook een moeilijke periode, ze vond 

het zwaar om in de onrechtvaardigheid van het leven 

te berusten. 

Tijdens de gezamenlijke wintersportvakantie hadden 

de kinderen ook echt vakantie, want oma zorgde wel 

voor de kleinkinderen. 

Ze was creatief. Handig met handwerken, quilten en 

borduren van kussens. Ze hield van bloemen, van de 

tuin. 

Met dankbaarheid kijken we terug op haar leven, haar 

inzet, haar zorg en liefd e voor ons. 

Op 3 maart kreeg ze thuis een hartstilstand die haar 

fataal werd. We kregen nog een paar dagen waarin we 

met elkaar afscheid van haar hebben kunnen nemen. 

Wij hebben haar uit handen moeten geven en vertrouwen 

haar toe aan God, moge zij voorgoed geborgen zijn in 

Zijn liefde. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en uw 

medeleven. 

Cees Lange, kinderen en kleinkinderen. 


