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HERMINA GOSEWIENA DIJKHUIS 
e.:htgenu: ( van 

Petrus J oha nne s van M idden 

Zij werd gebort•n te Oldenzaal 20 december 
I S9-+ eo IS daar o,·erleden op Pmksterdag. 29 
mei 1977, gesterkt door 'l Sacr;liiH'nt der Zk
ken. Donderdag 2 Juni hehbcn WIJ afscheid geno
men tijdens de gezongen Eucharistienering 1n de 
St. Anromuskerk '' Jarna "IJ haar lichaam rc ru>te 
hebben gelegd op de begra~fplaals v.1n Oldenz;Ll l 
1n af\\achling van de VerriJlenb. 

In alle ruM en 'u·de heelt ?IJ na een lang en wel 
besteed Je, en haar geest aan God mogen terug
geven op de le Piu~sterd"l! tol'n h.•ar aardse un
dmg wa~ voltooid \V1J g<•loven da< ::t'IW goed is 
omdat de dood o,,.r h;lar gckome•l IS up een mo
ment dJl tiJ eraan toe was 10 Ie g3all 111 'r nil'uwe 
leven b11 (;od, \Van neer "IJ 11:1 ... n haar !<"rug
denken, dJn roep! liJ b1J ons h<·t bn·ld op v.1n de 
sterke vrouw, w;oarmer hN Boek der Spreuken 
31. 10- ~I ons verhaalt. In de beien• dagen van 
haar Je,· en was 11J altiJd druk in de weer om re 
zorgen 'OOr haar m1n en k•ndc·ren ZIJ heeft dit 
'teeds W<'t alle toewiJding ged.1an, d.lt mag hier 
gezegd worden. ~lueihJkhcden en Vt>rdrirr ZIJD 
ha.1r nitt bespaard g•·blevcn \VtJ denken dJarbij 
aan d e harde oorlogsJ3ren en de dood van 1wc•e 
van baar kinderen. :\lede duur ha.tr sterke Guds
vertro ,,·en wist zrj deu bt'proe•tngen te bo\·en 
Ie komen Samen met haar man mocht zij her be-

leven haar kinderen te zien opgroe1en rot volwas
sen mensen, d ie hun be~tcmmingwistente vinden 
in de maatschappij Opnicu" was het haar een 
vreugde haar kl<'inkindereo om t.icfl heen te 7.kn 
en lten goed te doen. Zo vcrliep di t ll'ven van 
hard werken 111 welverd1ende rustopdeoude dag. 
tol haar gezondheidslot'sland 'erm•odcrde. Haar 
gezichtsvermogen nam ~to•eds men af, het pratt'n 
mrt baar" erd bcmo,•ilijkt door loenemende doof
heid. Toen het haar niet langer mogeliJk was ter 
kt>rke te gaan ootving ZIJ de 11. Communie ge
regt•ld thuis. In de laar~le maanden moe't ZiJ ter 
VN10rgiog "orden opgo•nomen in Denekamp en 
later opnoeu\\' in her Zlt"kenhub 'an Oldenzaal. 
wau ZIJ na de ziekenzalving door God werd op
geroepen om te delen in zijn glorie . WiJ 7UIIen 
mot•dcr missen en dar doet ons verdrier. \.Vq wd
len GoJ biddt'n om kracht en •terkre om dit kruis 
te dragen. \.V1J 71Jn ook dankb .• ar \OOr al het vele 
goede dar WiJ van moeder mochten on I vangen ; 
voor war \\'IJ nu als kosrbue loerinoenng in ons 
hart meedrag~n Mot·der, leef gdukkig re oudden 
van de heil1grn die u 7.0 vaak h~bl aangeroepen. 
Mog~ het Godsvenrouwen dar h:oar lev ~n ken
merklt> ons h~:pen om l>et lev<'n van allrd.og naar 
besr vrrmogeo weer op re nemrn, rot ook onze 
zending in deze wereld is volbrach1. 
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