
Met veel liefde willen wij 
bliJven denken aan 

Gerhardus Johannes Dijkhuijs 
vroeger Oude Breuijl 

echtgenoot van Josephina Euphemla in 't Veld 

Hij werd op 22 april 1928 in Losser geboren, 
aan de Oldenzaalsestraat 26. Gesterkt door het 

Sacrament van de Ziekenzalving 1s hij op 11 
me1 1997 toch nog onverwacht overleden. 

Na de Euchanstievienng 1n ZIJn parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte hebben we hem te 
rusten gelegd op het kerkhot naast de kerk. 

Na een goed huwelijk van 41 jaar doet afscheid 
nemen van Gerhard, mijn man, onze pa, 
schoonvader en opa, veel pijn. Vooral zijn 
spontane omgang met zijn kleinkinderen zullen 
ervoor zorgen dat zij hun opa nooit zullen ver
geten. In ZIJn vroegere 'gezonde' )aren stak hij 
veel t1jd 1n de supportersveren1g1ng van de 
K.V.V. Losser. Ook was hiJ een liJdlang vak
bondsbestuurder. 
Nooit deed men tevergeefs een beroep op 
hem. De buurtvereniging "de Straot", waarvan 
hij tot erelid is benoemd. had tot het laatst toe 
een spec1ale plek in zijn hart. Hij was zeer soci
aal voelend. Hierdoor kennen veel mensen in 
Losser hem. 

Z11n veelvuldige inspanning werd rijkelijk en te
recht beloond met de eremedaille in z1lver ver
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 
Toen hij 45 jaar was. werd hiJ voor het werk af
gekeurd. Meer dan 23 1aar 1s hij onafgebroken 
thuis geweest. HIJ heeft moeten leren ziJn liJd 
anders in te vullen. Dat heeft hem veel moeite 
gekost, maar uiteindeliJk lukte dat. Met elkaar 
hebben wij toch van die tijd genoten. De tuin 
was zijn grote hobby en zolang hij kon bleef hiJ 
fietsen. 
Altijd een goed woord als je hem tegenkwam, 
ook al was hij geen man van veel woorden Hij 
was hartelijk en zeer meelevend en bleet on
danks alles positief denken. 
Pijnlijk waren de laatste maanden. Pijnlijk om
dat zijn lichaam het opgaf, pijnlijk omdat we el
kaar moeten loslaten. 
Letterlijk temidden van ons allen en na een hef
devolle verzorging van zijn vrouw is hij in alle 
rust gestorven. Hij en wij hebben er vrede mee. 
H1j moge rusten 1n vrede. 

Voor Uw medeleven en uw aanwezigheid biJ 
zijn uitvaart zijn wij u zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

Fient1e Dijkhuijs - in 't Veld 
Kinderen en kleinkinderen 


