
Ter dankbare herinnering aan 

t DINIE TEN DAM · WIPPER 

weduwe van 

ARNOLD TEN DAM 

Ze werd geboren te Losser op Tweede Kerstdag 1914 en 
overleed te Hengelo Ov. op 15 mei 1991, de dag waarop 
haar man Arnold 8 jaar geleden overleed. 
Op 18 mei werd ze na de uitvaart in de O.L. Vrouwekerk 
bij haar man te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te 
Hengelo Ov. 

"Ik hoop dat ik geen lange lijdensweg krijg en dat ik 
plotseling zal sterven· heeft Dinie dikwijls gezegd. Haar 
wens is in vervulling gegaan. Op de sterfdag van Arnold 
wilde ze persé naar zijn graf. Thuisgekomen kwam ook 
voor haar plotseling het einde van haar levensweg op 
aarde. Daarmee werd ook haar tweede wens vervuld: 
weer helemaal bij Arnold te mogen zijn. Ze miste hem erg 
en ze verlangde zo naar hem. Ze was dan ook helemaal 
op haar dood voorbereid. 
We hebben er vrede mee dat Dinie's wensen vervuld 
zijn. Maar we zullen haar wel missen omdat ze zo'n 
vertrouwde figuur was voor velen in de familie, de buurt 
en vriendenkring. Want ze was hartelijk en gastvrij voor 
iedereen. Ze stond altijd voor iedereen klaar. 

In de familie hielp ze altijd overal waar haar hulp nodig 
was. Ze hield veel van haar familie en heel bijzonder van 
de kinderen in de familie. 
In de buurt leefde ze mee met al het wel en wee, maar ze 
ondervond zelf ook veel meeleven en sympathie van 
haar buren. De laatste jaren heeft ze ook veel plezier 
beleefd aan haar vriendinnendub, waar ze enkele 
avonden per week mee samen was. 
Daarnaast was er haar tuin die ze altijd perfect 
onderhield tot de laatste dag toe en haar huis dat altijd 
proper en helderschoon was. Ze hie!d van bloemen, die 
ze naar hartelust verzorgde en stekte. 

Maar vooral was ze een vrouw die leefde vanuit haar 
geloof in God en haar vertrouwen op Maria. Ze ging 
graag en vaak naar de kerk. Het geloof was haar steun 
en houvast, vooral in de moeilijke jaren na de dood van 
Arnold toen naast hem steeds meer fam ilieleden haar 
ontvielen. 

Nu is ze met hen allen herenigd in het Licht van de 
Hemel. Moge ze daar voor altijd bij God in vrede zijn. 

Voor Uw meeleven na het plotselinge heengaan van 
onze lieve zus, schoonzus en tante zeggen we U van 
harte dank. 

Familie Wipper 
Familie ten Dam 




