
Wil in uw gebed gedenken 

Wilhelmina Geertruida Dijkhuis 
sinds 1986 weduwe van 

Bernardus Dunhof. 

Zij werd op 15 maart 1894 te Borne 
geboren. Gesterkt door de Sacramen
ten der zieken overleed zij te Losser 
22 januari 1991, waar wij haar op 
?6 januari d.o.v. te rusten hebben ge
legd bij haar man. 

Bijna 97 jaar is deze echte moeder 
geworden. Nog ouder dan haar man. 
Een zeer hoge leeftijd maar wel met 
jaren die niet ongemerkt aan haar zijn 
voorbij gegaan, want zij heeft ziektes 
gekend en zorgen. Vooral haar moe
derlijke zorgen waren opvallend voor 
haar kinderen. Als het met hen maar 
goed gmg, als die maar veilig van va
kantie terug waren, dan pas durfde zij 
weer rustig te leven op haar eigen 
dierbare plekje. Anderen niet tot last 
zijn ; je zelf tot het laatst toe zien te 
redden, dat was haar ideaal. Eerst sa
men met haar man. Maar na zijn heen 
gaan werd het voor haar moeilijker. 
Zeker toen zij een been moest missen 
en 1n een rolstoel terecht kwam. Dat 

ging tegen haar aard in : van bezig zijn 
en voor zichzelf zorgen. Haar laatste 
levensjaren waren dan ook de moei
lijkste door haar hardhorigheid en 
door haar gebonden zitten aan de rol · 
stoel. 
Langzaam in alle eenvoud en rust is 
deze lieve moeder en oma van ons heen· 
gegaan. Wij hebben er vrede mee dat 
er na de neergang van dit mensenleven 
deze fijne moeder door God is overge
bracht naar een ander en beter leven. 
Lieve kinderen, kleinJeinderen en achter
kleinkinderen, mijn liefde was altijd 
voor jullie. Laat die liefde de band zijn 
die jullie samen blijft binden en blij ft 
mij gedenken. 
God, geef haar als dank uw liefde en 
leven voorgoed. 

Bij deze betuigen wij U onze hartelijke 
dank voor uw belangstelling en steun 
bij het ziekbed en het overlijden van 
deze lieve en zorgzame moeder en oma. 

De kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen. 


