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Gedenk 1n uw gebed en bewaar in uw herinnerrnq 

Hendrikus Hermanus Diersefhuis 
~.~tgeno.•t van 

ALEIDA MARIA SMElli\K 

Hij werd qeboren re losser op 10 februarr 1911 
:>Ja een korNondigc liekte overleed hiJ na her 
onrvanqen van het Sacrament der Zieken op Eel'lre 
Kersrdaq I'.IS'I 1n .Ziekenzorg ' re Enschede. Na 
de UitvaartmiS werd hU 29 december begraven op 
het kerkhof v;~n de Sr. Nicolaasparochie re 
Denekamp. 

Hendrik Dlt"elhui> was ' n graag geziene persoon 
111 onze dorp,qemeenschap. Deugden al> eenvoud 
en recht>chapcnhdd ;lerden zijn leven.Maar boven· 
al zal hij door zijn vrouw, kinderen. kleinkl nd~ren 
en familie gcmi't "orden. 

In een econom1,ch en sociaal moeilijke rijd heeft 
vader <amen met moeder de zorg gehad voor ~en 
groot gezm. 

In ploegend1erl\t werken op de rexlielfabrrek en 
in de vriJe tijd de zorg voor her onderhoud van 
het kerkhof en het In orde brengen en houden 
van ruinties bij meerdere men<en. 

Daarnaa<l gaf hU van de weinig vrije rijd die 
overbleef zijn goede krachren in het bestuur van 
de vroeqcre K.A B en de begrafenlwerenlg ing 
.Barbara· 

Je vrdagr Ie teker nu hiJ overleden is af waar h~ 
sreed< de kracht en de ln<plratie vandaan gehaald 
heeft om 10 te leven . We mogen zeggen dar d1t 
ziJn eenvoudig maar diep geloof gewee>t 1>. 

ZiJn zorg voor her qezln ging samen mPt ziJn 
persoonliJke aandacht voor God De Kerk was hem 
dierbaar en devoot bad hiJ het rozenhoedje en toen 
hiJ de laarsre jaren meer aan huis gebonden was 
ontving hU regelmatig de H Communie thuis. 

;-.;u is er een eind gekomen 3an dit wrlbesreed 
1even God heeft zijn rrou-.e dienaar op het Hoog· 
fee>r van Krrsrmi<. de men,wording van Jezus, 
tor Zich geroepen Her leven van vader is nu vol· 
roo•d Hendrik Dierselhuis IS nu mens geworden 
zoals God dat van alle eeuwigheld bedoeld heeft. 

Het licht van Kemmls verlichte hem. Moge hU 
rusren in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand; 
bid voor ons. 

Voor uw blüken van medeleven tijdens de ziekte 
en het overlijden van mun zorgzame man en onze 
vader en opa. zeggen wiJ U onze oprechte dank. 

FAMILIE DIESELHUIS 


