
W ilt in uw gebeden blijven gedenken 

Dina Johanna Zwaferink 
Z ij werd op 6 oktober 1884 te Losser 
geboren. Daar sloot zij haar kerkelijk 
huwelijk 19 mei 1909 met 

Gerhardus Huttenhuis 
die reeds in Losser stierf 13 apri l 197 4, 
op dezelfde plaats, in hetzelfde huis. 
Zij ontving de ziekensacramenten, sprak 
nog enkele woorden en aanvaardde de 
voor ons onbekende, maar hoopvolle 
reis naar haar man en ons aller Hemel· 
se Vader, 27 juli 1983. Dat was tevens 
de verjaardag van haar oudste dochter. 
Ze werd op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser begraven 
1 augustus 1983, bij haar man. 

Wat een uitverkiezing ... moeder te 
worden van 6 dochters en zo lang met 
een gezond verstand in hun midden te 
mogen leven. Z ij volgde de gesch1e~e
nis van ieder kind, maar zo mogelijk 
nog meer van de kleinkinderen. Ze ken 
de ze nog steeds bij nam~. Mama w~s 
het middelpunt vroeger in het gezin, 
later zelfs nog in bed. iedereen kwam 
graag bij opoe, want ~e was zo ontzet
tend lief en vol begrip voor anderen. 

A lle kinderen omringden haar met ple
zier, lachende woorden, de herinnering 
aan vroeger en zo kwam het ook, dat 
mama nog al eens vroeg: ,.Waar is 
papa"? . ,.In de hemel" . .,Oh, maar 
daar wil ik nog niet heen··. Even later 
zong ze weer een Marialied je, want die 
kende ze nog uit haar jeugd. 
Riekie heeft haar moeder voortreffeliJk 
verzorgd, wij dachten, dat opoe wel 
100 jaar zou worden, maar de Heer 
vond het lang genoeg en riep haar na 
haar avondeten voor het Hemels Gast
maal. Heer, wij allen bevelen haar graag 
bij U aan . 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot· en over
grootmoeder, betuigen wij onze oprech· 
te dank. 

Kinderen, k leinkinderen 
en achterkleinkinderen. 




