
1 

T 
·n fijne en dankbare herinnering aan 

Diny Spit - Poorthuis 
~cdcrt 13 september 1970 weduwe 

\an Herman Spit. 

Diny werd geboren op 27 november 1929 in 
Oldenzaal. Na een liefdevolh: verzorging thuis 
in \' riezem·een. door Gerry in Oldenzaal en in 
het Verpleegtehuis .. Oldenhove"' in Losser. is 
1ij in rnlle \rede in dat Verpleegtehuis op 27 
mei J 989. ge~1on·en. 
Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een Euchari~tieviering in de Drieëenheidskerk 
in Oldenzaal. Daarna hebben we haar begeleid 
naar haar laabte rus1plaa1~ op het kerkhof in 
Vriezenveen. 

Een le\•enslustige vrouw is van ons heen
gegaan. Een goede moeder en oma. Een fijne 
hui,gcnote. Een sterke Houw, wie zal haar 
\inden. staat er in de Bijbel. 
Diny had een ~terke wil. was bescheiden en 
hield van plezier. Door deze gaven kon zij goed 
kon1ak1en leggen. 
Oovendien hield ze van \'cel mensen om 1ich 
heen. Ze wa~ lOrgzaam voor haar gezin. samen 
met haar man. die zo vroeg gestorven is. 

Diny was een echte zak~nHOU\\ met ,·cn 
luisterend oor 'oor haar kinderen en \ 'Oo r dl! 
klanten in de winkel. 
Ondanks haar handicap bleef ze 1evrcd..:n en 
klaagde nooit. 
Ik heb de jongens en Gerry nog. wa~ haar 
opmerking. 
Of. als ik mijn lach maar blijf houden. Zo 
stond Diny in dit leven en dat is gclovig-1.ijn. 
Geloven in mensen om je heen. geloven in 
jezelf en jouw talenten en mogelijkheden ge
bruiken om anderen gelukkig te maken. 
Voor zo'n le\en zijn we haar erg dankba:ir. 
Wij, die allen een ruime plaats hadden in haar 
hart: kinderen en kleinkinderen. Gerry. haar 
familieleden. allen. die een steun voor ha:ir 
waren. Wij weten. dat ze nu erg gelukkig moet 
ziJn bij God. Vlak voor haar sten·en sprak ze 
reeds over een groot "Licht". 
Wij gunnen het haar van harte. 

Wij zijn U erg dankbaar \"Oor uw meeleven 
11jdens het le\en. bij ziekte en uitvaart van 
Diny. 

René en Willemien 
André en Gerda 
en kleinkinderen 
Gerry 


