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Op 23 augustus 1996 werd z11 na de Uitvaart
mis in de R. Nicolaaskerk te Denekamp begra
ven op het r.k. kerkhof aldaar. 

Door de genade van God ben ik wat ik ben. 

Tante Dien was ze voor een ieder. 
Ze werd geboren in Denekamp en heeft daar 
haar hele leven gewoond. 
Haar vader overleed toen ze vier jaar oud was. 
Ze is samen met haar broer Gerard en haar toen 
nog ongeboren zusje Tony opgevoed door haar 
moeder. 
Op zes-jarige leeftijd kreeg ze Engelse Ziekte. 
De nasleep hiervan heeft ze op zichtbare wijze 
haar verdere leven met zich mee gedragen. 
Ondanks haar handicap had ze veel wilsRracht 
en levensmoed. Vanaf haar vijftiende tot haar 
zesenzeventigste levensjaar heeft ze al haar 
krachten aan ae zaak gegeven. Dit was haar lust 
en haar leven. Ook na het overlijden van haar 
schoonzus Jo, bleef ze actief in de zaak. 
Na het huwelijk van haar broer Gerard met Jo, 
heeft ze met haar moeder en zus Tony deel uit
gemaakt van dit gezin. Ze was dan ook altijd 

zeer beQaan met het wel en wee van de vier kin
deren. Door haar grote persoonlijkheid en inzet 
heeft ze een blijvend stempel gedrukt op zaak 
en gezin. 
Tante Dien had een stellige geloofsovertuiging 
die haar over haar vele beproevingen heeft heen 
geholpen. Groot was echter haar verdriet om het 
gemis van haar nichtje Claartje die op 43-jarige 
reeftijd overleed. 
Op 1 augustus 1993 werd ze getroffen door een 
beroerte. De gevolgen hiervan waren dusdanig, 
dat tante Dien haar zelfstandigheid, waaraan ze 
zeer gehecht was, kwijtraakte. Vooral had ze 
moeite met het afscheid nemen van haar huis
je aan de Volharding, waar ze acht jaar woon
de, waarvan de eerste vijf jaren samen met haar 
schoonzus Jo. Ook moest ze de dagelijkse zorg 
voor haar hondje Anite opgeven. 
Na twee maanden ziekenhuis werd ze in okto
ber 1993 opgenomen in het verr>leegtehuis Ge
rardus Ma1ella op de afdeling Singraven. 
Na een gewenningsperiode heeft ze daar haar 
plekje gevonden. mede dankzij de geweldige op
vang en het medeleven van het verplegend per
soneel 
Haar gezondheid ging de laatste tijd steeds ver
der achteruit waardoor ze meer in zichzelf ge
keerd raakte. 
Na een kort ziektebed is ze in tevredenheid 
gestorven. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Uit aller naam: 
Familie Holland. 


