
Ter gedachtenis aan 

Gerdina Maria Dijkhuys 
(Tante Dien) 

sinds 14 juni 1989 weduwe van 
Antonius Egbertus Johannes Stegge 

(Oom Toon). 

Ze werd geboren te Borne op 13 dece'!'ber 1905 
Ze is gestorven te Losser op 9 me1 2000. 

Na een gezongen UitVaart met Eucharistieviering 
in de H. Maria Geboortekerk is zij gecremeerd te 

Enschede op 12 mei 

Ze was 55 jaar lang getrouwd met Oom Toon 
Ofschoon hun huweliJk kinderloos bleef, IS Tante 
Dien niet eenzaam gestorven. Haar dood was 
een verlossing uit haar lijden. Ze was er erg te
vreden mee. Haar ouders verhuisden vanwege 
werk naar Losser toen ze nog erg jong was. 
Tante Dien werkte als hulp bij 'n zus in Eindho
ven en later bij 'n broer in Amsterdam. Helmwee 
naar Twente speelde haar echter parten. 
Ze heeft in de loop der jaren vele warme goede 
contacten op mogen bouwen met neven en nich
ten, vrienden en kennissen en ook met het ver
plegend personeel van St. Maartens-Stede. 
Vooral Joke en Peter waren haar jarenlang erg 
nabij. 

Met haar trouwe liefdevolle zorgende nabijheid, 
speelde Joke een zeer grote rol in haar teven. 
Het geheugen van tante Dien was en bleef 
scherp tot aan het einde. Ze heeft, net zoals 
sommige andere broers en zussen, een . hoge 
teeftijd mogen bereiken, 94 jaar. In 1anuan brak 
ze haar heup. Vanaf die tijd begon ook haar In
tense verlangen naar de dood. ·o. Toon ha~lt 
mie toch op", zei ze soms 1n alle oprechtheid. 
Haar doofheid nam in de loop van de Jaren toe. 
De TV met ondertiteling was een hele uitkomst. 
Ook haar bezig zijn met allerlei puzzels. De tele
foon bleek echter eerder een handicap dan een 
gemak . . 
De vraag: ''Wie hield niet van tante D1en?" .1s 
overbodig. Ze was echt bemind bij groot en ~le.n 
Elke dag opnieuw was en bleef ze plez1eng en 
tevreden, altijd voor iedereen klaarstaand, steeds 
lief en zorgzaam in haar omgang met alle men
sen. Ze was ook een zeer gelovige vrouw, 'n 
trouwe kerkganger, dankbaar voor de wekelijkse 
H. Communie Ze vond veel steun en toeverlaat 
bij Maria, wier beeltenis haar kamer sierd~. . 
Tante Dien we danken je voor alles wat Je al d1e 
Jaren voor ~ns betekende. God heeft je nu einde
lijk 'thuisgehaald'. Moge je rusten in vrede en 
vanuit de hemel voor ons ten beste spreken. 

Voor uw blijken van belangstelling zeggen wij u 
hartelijk dank 

Joke en Peter Meijerink 


