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Familie van Dommelen



Marian. Diena was een consequente moeder die 
het graag netjes had. Ze bewaarde alles en schreef 
alles op. En ze hield van feesten, vooral thuis, 
waar alles werd gevierd. Diena was zakelijk slim, 
standvastig en ondernemend. 

Het overlijden van Harrie in 1994 was een enorm 
verdriet. Tijd om bij de pakken neer te zitten was 
er niet. De boerderij moest gerund worden. Johan 
nam de verantwoordelijkheid op zich en Diena ging 
mee om de kalfjes en het ander vee te verzorgen: 
ze was er gek op. Forse lichamelijke klachten 
hielden haar niet tegen. Ze was sterk en taai. Haar 
familie, die steeds groter werd met kleinkinderen 
en achterkleinkinderen, was haar heel dierbaar. 
Altijd belangstelling voor iedereen; haar telefoon 
werd veel gebruikt. Ze vond het belangrijk dat je 
haar goed zat, hield van bonbons en ze was recht 
voor z’n raap. Het geloof gaf haar een goede, 
veilige basis waar ze altijd op terug kon vallen. 

We sluiten af met haar eigen woorden:

Zeg maar da’k gère sgon ben, da’k goe kan 
praoten en da’k hard gewerkt heb. 

In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Diena van Dommelen - Bierings
Goverdina Catharina Maria

* Geldrop, 31 januari 1933      
† Leende, 17 januari 2022
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Diena, ons Dien, hield van de mensen om haar 
heen, het vee en de boerderij. Geboren in een 
katholiek boerengezin op ’t Hout in Geldrop, in een 
gezin van 11 kinderen. Op haar 13e ging ze dienen 
bij de familie Crooijmans. Ze leerde er gastvrouw 
zijn, alles keurig netjes presenteren, nette taal. Het 
vormde haar voor de rest van haar leven.
Harrie van Dommelen uit Leende werd haar liefde 
voor het leven. Op Antoniusdag, 13 juni 1956, 
trouwden Harrie en Dien. Ze trokken in bij zijn 
ouders, aan de Kattestraat in Leende. Diena was 
er trots op te kunnen zorgen en boerin te zijn. Ze 
kregen vier kinderen: Johan, Friedie, Wilhelmien en 


