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In dankbare herinnering aan 

Dien Maatman 

weduwe van 
Jan Wering 
vriendin van 

Eduard Oude Holtkamp 

Geboren te Almelo, 16 juli 1928 

Verdrietig delen wij u mee dat 
plotseling van ons Is heengegaan onze dierbare 
moeder, onze lieve oma en mijn goede vriendin 

op 5 Juni 1996 te Almelo. De Eucharistieviering en 
de crematieplechtigheid vonden plaats op 1 o juni 

1996 eveneens te Almelo. 

Dankbaar zijn wij voor wat je deed. 
Liefdevol was alles samengesmeed. 

Onrustig is ons hart, totdat het rust in U, o God. 
Deze woorden zijn van toepassing op onze gelief
de overledene. 

Haar leven werd gekenmerkt met de behoefte 
naar vrede. Dtt deed zij door klaar te staan voor 
de ander. Wij willen haar vooral bedanken voor 
haar inzet voor ons gezin, voor haar inzet voor de 
kleinkinderen. Daar was ze trots op. Dat het maar 
goed ging met de kinderen. 
Lachend ging zij door het leven wetende dat zij 
herstellende was van een ernstige ziekte. Niet we
tende dat de dood als een dief in de nacht zou ko
men. werd zij van ons en van haar 2 kleinkinderen 
uit haar zo vrolijke leven plotseling weggerukt. 
Dat we haar niet meer in ons midden hebben is 
voor ons een groot gemis. Wij blijven achter met 
de vraag naar het waarom. Een waarom waar 
geen antwoord op te geven is. 
Wij willen in leder geval onze dank uitspreken wat 
Dien Wering-Maatman voor ons heeft betekend. 
Wij bidden de goede God dan ook dat zij opgeno
men mag worden in Zijn heerlijkheid. 

Lieve kinderen, kleinkinderen 
familie en vrienden, vaarwel! 

Moge God juffie begeleiden op jullie 
wegen en bid voor mijn zie/erust. 

Voor de vele blijken van medeleven, betoond na 
het plotselinge overlijden van onze lieve moeder 
en oma en mijn goede vriendin, willen wij u harte
lijk bedanken. 

Angela en Theo 
Rosy, Petra 
Eduard 




