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In dankbaarheid ged~nken WIJ, hoe In ons 

midden heeft geleefd 
HERMANUS JOHANNES DIJKHUIS 

echtgenoot van 
Maria Josephina Quaink 

Hij werd geboren in Reuturn (gemeente Tub
bergen) op 27 maart 1914 en stittf, gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken, op 2 sep
tember I 983 in Ootmarsum. 81j ZIJD Uitvaart 
op 6 september d.a.v. in ZIJD parochiekerk te 
Ootmarsum hebben wij de Eucharistie gevierd 
gelovend in onze verlossing door Christus en 
in de verrtJZPnis van de mens. Daarna hebben 
wij ZiJO lichaam begraven op het r.k. kerkhof 

van Ootmarsum. 

In grote liefde en dankbaarheid zullen wij blij
ven terugdenken aan onze heve man, onze 
goede vader eo opa. Meer dan 35 )aar mocht 
hij met moeder lief en leed delen in een ge
lukkig gezin. 
Hij was een gdovig mens, tevreden, eenvoudig 
van hart en stond voor eenieder klaar. 
In zijn gezonde jaren heeft hij hard voor zijn 
gezin gewerkt. Toen hij niet metr mocht wer
ken, hedt bij dit weten te verwerken. Hij was 
echt hulsebJk. voelde zich het beste thuis en 
vond zijn vertier en vreugde in ZIJD tuin. 
Opgenomen in het ziekenhuis werd het duide
lijk, dat ziJD zidtte zeer eroslig was. Hij was 

bltJ. dat hij weer naar huis mocht. Daar werd 
hiJ de laatste week liefdevol en met geduld door 
ZlJn vrouw verpleegd. Tevreden dat hij thuis 
mocht sterven is hiJ rustig ingeslapen. 
Lieve vrouw en kinderen. Ik dank jullie voor 
je liefde en voor al je goede zorgen. Wij blijven 
verenigd in de gemeenschap der heiligen. Eens 
zullen wij weer samenziJn bij God, maar dan 
voor altijd. 

Moge ieder, die dit gedachtenisprentje lee~t. 
bidden: 

God Vader, 
- •lt hem deelacbua 
aao het geluk co de •re-de, 
die Gij hebt Mre•d voor degenen~ 
d 1e io U geloveo eo op U hoP"•· 
Heer God, herloou U ziJo oaam, 
die btj vtn meneen beeft ontvangen 
ea waar•• hij l!ekeod wet<!, 
ook a) Is hll 5!,tllOrve:o! 
die naam dte GIJ geKbreven hebt 
ia de palm v•a uw haod. 

Moge onze gebeden hem verge7ellen. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte 
en bet overlijden van mijn dierbare man, onze 
zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze 
hartelijke dank. 

M. ). DJJKHUIS-QUAINK 
kinderen en kleinldndertn 
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