
Wîlt in uw gebeden blijven gedenken 

Aegina Gerharda Maria Dijkhuijs 
vroeger Oude Breuijl 

In Losser werd z1j geboren als een vro 
lijk en opt1m1sch kind op 29 april 1926. 
In haar geboortedorp sloot zij haar ker
kelijk huwelijk op 7 april 1959 met 

Herrnanut Johannes Wolters. 
Achteraf kunnen we berekenen, dat haar 
ziekte ongeveer half april 1984 is be· 
gonnen. Zij en iedereen camoufleerde 
dat. Langzamerhand kwam men op de 
hoogte. 's Morgens 20 maart 1985 ging 
alles zo snel, dat zij gezalfd werd met 
het H. Oliesel en op 23 maart 1985 werd 
zij begraven op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser. 

Rana kende erg veel vrienden : haar man 
Herman, dochter Anne-Marie en haar 
man Michael, zoon Han, haar 4 zusters, 
2 broers, van het werk in de textiel, van 
de toneelclub, in de straat en de N.K.V. 
In haar leven heeft zij veel goedheid 
weten los te weken. Zelf vroeg zij nooit 
om hulp. Zij was in staat met een 
kwinkslag alles op te lossen. 
Dat deed zij niet alleen, want zij ken· 
de een zeer vroom en diep godsdien· 

stig leven. Reeds 24 keer g1ng zij naar 
Kevelaar. Daaruit bl1jkt haar grote ver· 
ering tot Maria, als voorbeeld voor 
iedere vrouw. 
In haar gehoor was ZIJ wat gehandicapt, 
maar in haar hUIS was alles .,op regel" 
en uitermate schoon en helder. Graag 
had zij nog meerdere Jaren w1llen voort· 
leven, maar in stilte bereidde zij zich 
voor op datgene, wat zij voelde aan· 
komen. 
Door op te zien naar Jezus aan zijn 
kruis kunnen wij toch leven, ontsnap· 
pen aan de duisternis en komen in het 
licht. 
Als God ons thuisbrengt uit onze bal· 
lingschap, dat zal een droom zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze lieve moe
der, zijn wij u zeer dankbaar. 

H. J. W olters 
Anne-Marie en Michael 
Han 


