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Denk aan mij terug 

maar niet in de dagen van pijn en verdriet 
Denk aan mij terug in de stralende zon 

hoe ik was toen ik alles nog kon 

Met liefde en dankbaarheid 
blijven we denken aan 

Maria Johanna 
Dijkhuijs-Rikhof 

Zij werd geboren op 30 juni 1929 te Overdinkel 
en is overleden op 27 november 2005 

in het Verpleegcentrum Oldenhove te Losser. 
We hebben voor haar gebeden tijdens de 

Avondwake op dinsdag 29 november in de 
H.Maria Geboortekerk te Losser. Op woensdag 
30 november hebben we haar begeleid naar het 

Crematorium te Usselo. 

Marie werd geboren in Overdinkel, waar ze op
groeide in een gezin met 12 kinderen. Ze trouw
de met Wim Dijkhuijs en samen kregen jull ie 
twee dochters. De jongste dochter Marion is 
enkele dagen na haar geboorte overleden. Dat is 
voor jullie een groot verdriet geweest. 

Toch is ze niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze 
was een zorgzame vrouw en moeder. Ook was 

ze een geweldige oma voor Dennis. Samen heb
ben jullie vele fijne uren doorgebracht. Voor een 
ieder die bij haar op bezoek kwam stond de kof
fie klaar. Marie was een gastvrije vrouw. 

Ook g ing ze altijd graag op vakantie naar Oos
tenrijk of Duitsland. Dat vond ze prachtig. Ze kon 
dan altijd heel gezell ig vertellen en maakte zo 
vele vrienden. 

Op 17 januari van dit jaar werd ze echter ernstig 
ziek. Ze moest worden opgenomen in het zie
kenhuis en een langdurige operatie volgde. 
Hiervan is ze niet meer hersteld en haar gezond
heid ging langzaam achteruit. Begin maart werd 
ze opgenomen in het Verpleegcentrum Olden
hove in Losser, waar ze in de nacht van zaterdag 
op zondag is overleden. 

Moeder, oma, we zullen je missen. 

Dank aan allen die, in welke vorm dan ook, veel 
voor haar hebben betekend. Wij danken u harte
lijk voor uw blijken van medeleven. 

Losser, 30 november 2005. 

Wim Dijkhuijs 
Fiene en Frans 

Dennis en Lea 




