
Dini Strootman - Vorgers 

1933 - 2015 



t 
In liefde gedenken wij 

Dini Strootman - Vorgers 

echtgenote van Gerard Strootman 

* Enschede, 11 november 1933 
t Enschede, 7 december 2015 

Dini is opgegroeid als oudste in een gezin met 
acht kinderen. Omdat haar moeder een zwakke 
gezondheid had, bleef ze al vroeg thuis om het 
gezin draaiende te houden. 
Ze was erg zorgzaam en niets was haar teveel. 
In 1952 tijdens het 'Bal' bij Pentrop leerde ze 
Gerard Strootman kennen en ze trouwden in 1962. 
Ze gingen wonen aan de Hoge Boekelerweg 160 
in Enschede. Tot aan de geboorte van hun eerste 
dochter, Brigit werkte ze in de confectie van de 
'Gezusters Borst'. Dochter Jolanda werd vijf jaar 
na Brigit geboren. 
Vele gelukkige jaren heeft ze gehad met haar 
gezin en familie. iedereen was bij haar welkom. 
leder jaar, vanaf 1976, naar het Sauerland op 
vakantie, in hetzelfde dorp waar Brigit nu woont. 

Ze werd trotse oma van vijf kleinkinderen, waar 
ze erg gek mee was. Jammer dat twee klein
kinderen voor haar zo ver weg woonden en niet 
zoveel zag. Ze had verdriet om het verlies van 
kleindochter Nienke. 
Dini kon genieten van een avondje kaarten met 
Gerard en familie . Het ging er soms fanatiek aan 
toe. Ook was ze lid van de kaartclub van het 
Hortensiaflat en won regelmatig een prijs . 
Van de bijeenkomsten met de Zonnebloem heeft ze 
ook genoten. Ze was een gezelligheidsmens en hield 
van lekker eten en drinken. Bijna iedere zondag met 
Gerard en vrienden naar Gronau was een uitstapje 
voor haar en samen koffiedrinken bij ZIN. 
Jammer dat de COPD haar zo belemmerde in het 
dagelijkse leven. Maar daar klaagde ze niet over, 
ze ging door voor Gerard. 
Na drie longontstekingen ging het niet meer en is 
ze op 7 december 2015 ingeslapen. 

Lieve Dini, Mama, Oma, wat zullen we je missen. 
Bedankt voor alles. We houden van je. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden. 

Gerard Strootman 
Kinderen en kleinkinderen 


