
In dierbare herinnering aan 

Johanna Sophia J.Uaria van Dijk 
echtgenote van 

Hendrik Krt>diet 

Zij werd geboren te Meppel 1 november 
1896. Gesterkt door het Sacrament der 
zieken overleed zij in het ziekenhuis te 
Oldenzaal 9 maart 1980. De crematie 
vond plaats te Usselo 12 maart d.a.v. 

"Door de dood wordt ons leven wel ver
anderd, maar niet ongedaan gemaakt; 
want als ons aardse huis, ons lichaam, 
afgebroken wordt, heeft God al 'n plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben". 
Dit is èèn van de vele en rijke gedachten 
uit de Liturgie van de Kerk wanneer zij 
op deze aarde afscheid neemt van haar 
kinderen aan deze zijde van de dood; de 
woorden "licht" en "vrede" uit diezelfde 
liturgie willen ons iets zeggen over de 
andere kant van het sterven : Wij gaan 
als het ware door een poort een nieuw 
leven tegemoet, dat weten wij vanuit ons 
geloof. 
En dat gunnen wij onze lieve echtgenote 
en moeder zo graag. Zij mocht een geze
gende leeftijd bereiken en wij mogen af
scheid nemen met 'n hart vol dankbaar
heid om alles wat zij voor ons heeft ge
daan en betekend. Het is een herinnering 

die niet sterft en waarin zij bij ons voort
leeft als een zorgzame vrouw en moeder. 
Daarnaast mogen wij ons getroost weten 
door de gelovige gedachte dat zij verder 
leeft in Gods eeuwigheid; daar zullen wij 
eens weer samen zijn in volkomen geluk. 
Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten. 
Weest hartelijk bedankt voor alle weder. 
liefde, vooral tijdens mijn ziek-zijn en op 
mijn levensavond. Vaartwel, en tot we
derziens! 

Moeder Maria, breng haar naar het 
eeuwige leven bij Uw Zoon, amen. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na 't 
overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder, behuwdmoeder en oma 
betuigen wij U onze oprechte dank. 
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