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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Diny Hartgerink 

sinds 13 ok-tober 1987 weduwe van 
AlbertYloedgraven 

• 6 april 1945 
Oldenzaal 

t 11 december 2002 
Enschede 

In het ziekenhuis ontving je het Sacrament van de 
Zieken. Wc hebben afscheid van Diny genomen in 
de Sint Antoniuskcrk op 16 december, waarna we 
haar begeleidden naar het crematorium in Usselo. 

Diny was een vrouw van "einig \IOOrden. Haar werk 
was haar leven, maar ook vond le het altijd weer 
fijn als de vrije dagen er weer op :i:aten. Vol dank
baarheid denken we terug aan een lieve spontane 
vrouw. Vele jaren ging ze na haar werk even bij 
moeder langs voor een boodschap of gewoon even, 
ze was zorgzaam. Ze was trots op haar nichtjes en 
neefjes, ze paste zich gemakkelijk aan. Zo heell ze 
jaren genoten van de uitstapjes op zondagmiddag 
en de carnavalsavonden sloeg ze ook niet gemak
kelijk over. Ze werd dan ook altijd warm onthaald 
bij hotel het Landhuis. 

Op de Schakel leerde ze Albert kennen waarmee ze 
negen mooie jaren heeft gehad. Ze hielden van el
kaar, maar ook hielden ze van reizen, wat ze ook 
veel deden. Met z'n tweeen of met vrienden. Vooral 
de reis naar Canada was voor hun beiden een hoog· 
tepunt. Diny stond midden in het leven, 1c is er zo 
onverwacht en veel te snel uitgerukt. 7.e had nog 
zoveel plannen. Naar haar zus Annie in AustraliC 
lag vast in haar planning. Ook stond ze nu al stil bij 
haar verjaardag in april 2003. Ze zei: "Wat ben ik 
toch op een rotdag jarig, op 'n zondag, moet ik de 
andere dag weer werken. "Maar ja·· zei ze er achter
aan, ·'Dan neem ik toch een snipperdag··. Ook keek 
ze uit naar haar 40-jarig jubileum in april datzelfde 
jaar bij de Schakel. Daarvoor had ze al een moot 
pakje ge-zien in mooie kleuren met blauw. '·Je weet 
wel waar" zei ze, ·•rn dat kleine winkeltje. dat is nu 
midden in de stad, daar kan ik heel goed terecht'·. 
Diny was gelovig op haar eigen manier, ze wilde als 
ze in het ziekenhuis verbleef dan ook eerlijk en 
oprecht de communie ontvangen. 

Diny we zullen je missen. Maar je blijft leven in 
ons hart en in onze gedachren. 

Wc bedanken u voor uw belangstelling en medele
ven . 

Familie Hartgerink 
Familie Vlocdgraven 


