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Dankbare hennnering aan 

DINI MINNEGAL 

echtgenote van 

JOHAN TE VAARWERK 

Zij werd geboren te Hengelo Ov. op 17 april 1927. 
Onverwacht maar niet onvoorbereid overleed zij na een 
langdung moedig gedragen ziekte in het verpleeghuis 
"St. Elisabeth" te Delden op 2december1992. 
Na de gezongen uitvaartmis in de St. L.ambertuskerk te 
Hengelo Ov. hebben wij haar te ruste gelegd op de r.k. 
begraafplaats aldaar op 7 december d.o.v. 
In vrede 1s ZIJ van ons heengegaan na een langdurig 
gedragen lijden. 

Ze was een liefhebbende echtgenote voor haar man, 
voor wie ze alles over had. Samen hebben ze lief en leed 
gedeeld na ruim 40 1aar met elkaar getrouwd te zijn 
geweest. 

Zorgzaam van aard als ze was, heeft ze 15 jaar lang haar 
liefdevolle zorg gegeven aan be1aarde mensen. 
In haar vrije tijd naakle ze veel. Het was haar hobby en 
tijdverdrijf. 
Ze hield van het leven en was altijd te vinden voor een 
autotoch~e hetzij in de omgev111g of op vakanfä. 
Dikwijls ook ging zij met haar man naar de camping in 
Haaksbergen waar ze samen gezellig vertier vonden. 
In haar hart was ze een gelovige vrouw en vooral Maria, 
de Moeder Gods, droeg ze een warm hart toe. 
Graag had ze nog een bedevaart naar Lourdes gemaakt, 
maar dit is helaas niet doorgegaan omdat ze ziek werd. 
Moeder Maria zal haar zeker veel kracht en sterkte 
gegeven hebben ~Jdens haar langdunge ziekte. 
Vol vertrouwen op haar is ze dan ook ingeslapen. 
Wij hopen en l:Mdden dat ZJÏ thans mag overgaan van de 
dood naar het leven. Moge Moeder Maria haar geleiden 
naar het hemels Vaderhuis, waar zij voor eeuwig
geborgen zal z11n in Gods liefdevolle armen. 
Vanuit de hemel zal ze eon voorspreekster blijven voor 
ons die achterbli1ven. 

Zij rus te in weát. 

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

Johan te Vaarwerk. 


