


t Ter dankbare her innering aan 

Hendrika , 
Horkenborg 

Zij werd op 10 januari 1887 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is zij op 9 februari 1983 
overleden. Met de viering van de Eucharistie 
namen we afscheid van haar op maandag 
14 februari d.a.v., waarna we haar begraven 
hebben op het kerkhof van de Bonifatius
paroch ie te Haaksbergen. 

Vanuit haar vertrouwde omgeving en om
ri ngd door liefdevol le zorgen van haar huis
genoten is tante Di ka van ons heengegaan. 
Het was ook de plaats waar ze was geboren 
en opgegroeid , waar ze heeft geleefd en ge
werkt en 96 jaar heeft doorgebracht. Haar 
leven was eenvoudig en gewoon met ont
zettend veel zorg voor mens en dier. Voor 
haar hu isgenoten was ze in die zorg als een 
tweede moeder. Steeds attent en helpen her
inneren aan allerlei zaken, dat bleef ze doen 
tot op haar ziekbed toe. Bij veel mensen was 
ze bekend als iemand die met bekwaamheid 
knipmutsen maakte. Maar het liefste was ze 
buiten bezig in de tu in of op het land of met 
de verzorging van kleinvee en huisdieren in 
en rond de boerderij . Ze was ook een vroom 
en godsdienstig mens. Zo lang ze kon ging 
ze elke morgen lopend naar de kerk, bad veel 

aan de rozekrans en ging jaarl ijks ter bede
vaart naar Kevelaer. Ze was vol belang
stelling en meelevend met alles wat er 
gaande was en ze bleef graag op de hoogte. 
Met haar sterke wil om te leven bereikte ze 
een hoge leeftijd die maar weinig mensen is 
toebedeeld . Daar was ze bijzonder trots op 
en dankbaar. Als een kaars is ze helemaal 
opgebrand en uitgegaan om nu deel te 
hebben aan het eeuwige licht. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en het afscheid van tante Dika 
zeggen wij u onze oprechte en hartelij ke dank. 

Famil ie Horkenborg 

Haaksbergen, februari 1983 




