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Doorlje IS geboren en opgegroeid in een groot boeren
gezin. Al snel heeft ze moeten leren op eigen benen te 
staan, omdat ze op 5-jarige leeftijd haar vader moest 
missen. Ze heeft z1ch haar hele leven bekommerd om 
anderen. Thuis op de boerderij in Nieuw-Wehl en ook als 
verpleegster in het ziekenhuis. Dat laatste was ze graag 
blijven doen maar de vele werkzaamheden thuis lieten 
dat niet toe. 
Na haar moeder tot haar dood in 1955 te hebben ver
zorgd, leerde ze Jan Handriks kennen. Op 23 mei 1962 
zijn ze getrouwd en vertrokken definitief van het 
Achterhoekse platteland naar de stad en wel Hengelo. 
Ondanks de volslagen nieuwe omgeving, vond Doortja 
daar snel haar weg: naast de zorg voor haar man volgde 
de zorg voor twee zonen van wie ze 66k ontzettend veel 
hield. 

Haar man en kinderen plaatste ze altijd voor zichzelf. Ze 
verzorgde het hele huishouden en werkte daarnaast nog 
vele jaren als schoonmaakster. Ze stond altijd voor 
iedereen klaar. 
Doortje vergde veel van zichzelf: werken, werken en 
nog eens werken. Er waren maar spaarzame momen
ten waarop ze zich de gelegenheid gunde om van het 
leven te genieten. Ze genoot ervan als haar d1erbaren 
gelukkig waren. Samen met haar man heeft ze ervoor 
gezorgd dat beide zoons konden studeren Ze boden 
hen alle mogelijkheden die tijdens hun eigen opvoed1ng 
domweg niet konden. 
Doorlje genoot zichtbaar van de drie kleinkinderen op 
wie ze minstens zo trols was als vader en moeder zelf. 
De laatste jaren nam Doorlje de zorg over zich van haar 
man die steeds moeilijker ter been raakte. Ze kon maar 
moeilijk accepteren dat ze niet langer thuis voor haar 
man kon zorgdragen. Dat vergde veel van haar, maar 
ook de dagelijkse bezoeken aan haar man 1n het zieken
huis en later het verzorgingstehuis. De laatste twee 
weken ging ze snel achteruit. Ze voelde toen aankomen 
wat ze altijd heeft beweerd, namelijk dat ze eerder zou 
overlijden dan haar man. Alsof ze heeft gewacht op het 
moment dat ze van het Heilig Sacrament der Zieken 
werd voorzien, keek ze nog één keer berustend om zich 
heen .... 
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