
In dankbare en blijvende 
herinnering aan 

Hendrika Susanna 
Oude Nijeweme 

Op 6 april 1912 werd Dika te Langeveen gebo
ren. Op de plaats waar zij het levenslicht aan
schouwde, heeft zij haar leven grotendeels 
doorgebracht met haar eveneens ongehuwde 
broer Jens. Na getroost en gesterkt te zijn door 
het H. Sacrament der Zieken, is ze thuis op 
15 april 1998 in haar vertrouwde omgeving 
overleden. Na een gezongen uitvaartmis op 
18 april in de parochiekerk van de H. 
Pancratius te Langeveen, hebben wij haar 
lichaam op ons kerkhof te rusten gelegd. 

Alhoewel ze in haar leven grote zelfstandigheid 
heeft gekend, zoals haar eigen huis, naast de 
boerderij, haar hobby het autorijden, 't werken 
in de tuin en op de boerderij; raakte ze het laat
ste jaar afhankelijk en werd ze een zoekende in 
de tijd van haar eigen geschiedenis. 
De laatste weken is ze ziek geweest en is ze 
toch eerder dan verwacht uit ons midden 
heengegaan. We zullen tante Dika altijd blijven 
herinneren door haar zorgzaamheid. Vele 
avonden voelden wij ons bij haar thuis, waarbij 

ze ons vermaakte met spelletjes en lekkernij
en. Ook de laatste jaren ging ze mee met haar 
gedachten in onze bezigheden en onze toe
komst. 
Daarnaast kon ze genoeglijk rondlopen op de 
boerderij. Tante was een heel godsdienstige 
vrouw. Haar wekelijkse bezoek aan de kerk 
sloeg ze nooit over: "anders is het toch geen 
zondag~. zei ze altijd. 
Wij bidden dat zij bij God mag zijn, maar ook 
bij allen die haar in het geloof en vertrouwen 
naar het Eeuwige leven zijn voorgegaan. 

"Nu je uit ons gezichtsveld verdwenen 
bent, danken wij jou, tante Dika, voor alles 
watje ons gegeven hebt." 

Voor uw medeleven en gewaardeerde belang
stelling tijdens de kortstondige ziekte en na 
haar overlijden zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Gerard Oude Nijeweme 
Agnes Oude Nijeweme - Monnikhof 
Ewald en Claudia 
Nardy en René 
Peter 
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