
Zonder te klagen heeft zij moedig gestreden. 
Alles m het leven vond zij zo fijn. 
Zij zei vaak: " 't Is goed hoor" 
in een leven vol liefde, werken en zorgen. 
Zo leeft z11 1n onze herinnering door. 

Dankbare herinnering aan 

Diny Rondeel - Jansen 
D1ny werd geboren te Babberich op 6 februari 
1951 als enige dochter 1n een gezin van drie 
kinderen. Na haar middelbare schooltijd kwam 
ziJ als administratief medewerkster 1n dienst 
bij de Tunnac 1n Zevenaar. Met plezier heeft ze 
daar 32 jaar gewerkt; we mogen wel zeggen 
dat haar werk haar hobby was. Op 4 november 
1983 trouwde z11 met Alfons Rondeel en kwa
men zij te wonen aan de Sint Bemardusstraat 
in Keijenborg. Ruim 16 jaar mochten ze elkaars 
leven delen. Het waren mooie, goede jaren 
waarbij ze elkaar steeds tot steun en toeverlaat 
waren. Ook de opdracht: "eert uw vader en uw 
moeder" heeft Diny steeds betracht want 
wekelijks zocht zij haar vader enkele keren op 
die na moeders overlijden alleen was achter
gebleven. Zo deed zij onopvallend, niet graag 
op de voorgrond tredend, maar rustig en be
hulpzaam wat ze dacht dat goed was. Men kon 
op haar aan, ze was eerlijk in wat ze zei en 
deed en hield zich aan gemaakte afspraken. 

In vakantietijd zochten ze samen graag de zon 
op, even weg uit de dagelijkse beslommerin
gen. In al haar eenvoud wist ze echter ook te 
genieten van de kleine dingen die het leven 
soms zoveel fleur kunnen geven als je er voor 
open staat. Zij eiste niet veel voor zichzelf, 
ze was gauw tevreden. Zo heeft ze ook haar 
ziekte aanvaard en hoe beangstigend dit voor 
haar ook geweest moet zijn, ze klaagde niet. 
Twee maanden geleden openbaarden zich de 
eerste symptomen hiervan. Hoewel het zich 
aanvankelijk nog niet zo ernstig het aanzien 
ging ze erg achteruit, kon medische behande
ling haar geen redding meer brengen. 
Na een maand opgenomen te ziin geweest 
in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 
is ze daar nog vriJ onverwacht over1eden op 
4 maart 2000. 
Wij hebben afscheid van haar genomen t11dens 
de Eucharistieviering op 9 maart 1n de kerk van 
St. Jan de Doper te Keijenborg, waarna zij ter 
ruste is gelegd op het parochieel kerkhof aldaar. 

Een mens heeft niet veel t11d nodig om iemand 
te zijn, iemand te worden: betekenisvol voor 
anderen, onvergetelijk, onvergelijkelijk zelfs. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw zeg ik 
u hartelijk dank. 

Alfons Rondeel 

Keijenborg, maart 2000 


