


Zie de dienstmaagd des Heren. 
Mij geschiede naar Uw woord. 

In dankbare herinnering aan 

Johanna Huizenga 

Geboren te Wehe-den Hoorn 
op 21 juli 191 1 

Na opgegroeid te zijn in het grote gezin 
van Bernardus Huizenga en Anna 
Bottema vertrok tante Jo op jonge leeftijd 
naar de stad Groningen om bij 
verschillende families te helpen in de 
huishouding. Toen Nicolaas van Dijk, 
kapelaan te Groningen, werd benoemd 
tot pastoor in Maarn ging tante Jo op zijn 
verzoek mee als huishoudster. Na Maarn 
volgden benoemingen in Doorn en 

daarna in Enschede, waar zij als 
huishoudster-kosteres werd aangesteld in 
de Jacobus kerk. Een druk leven volgde: 
samen met tante Dora nam zij met hart 
en ziel ook de verzorging op zich van de 
bewoners van de pastorie. 
Hoewel op afstand voelde zij zich sterk 
betrokken bij het wel en wee van haar 
familie. Haar zuster Vrouwke, die na het 
overlijden van haar vader en broers 
alleen in Den Hoorn achterbleef, werd 
liefdevol in de pastorie opgenomen. Een 
drukke periode maar ook met 
hoogtepunten zoals de reis samen met 
pastoor van Dijk naar het Heilige Land. 

Na het emeritaat van pastoor van Dijk 
verhuisde het viertal naar de 
Oliemolensingel. Een gelukkige 'familie', 
maar ook volgden er moeilijke tijden; 
tante Vrouwke en Tante Dora werden 
sterk hulpbehoevend maar tot het 

uiterste liefdevol verzorgd. Uit deze 
periode herinneren wij ons vooral de 
uitspraak van tante Jo: "Men krijgt kracht 
naar kruis". 
Enkele rustige jaren volgden na het 
overlijden van Vrouwke en Dora. Echter, 
na het overlijden in juni 1992 van 
pastoor van Dijk, trad er een grote leegte 
op in het leven van tante Jo. Een leven 
vol zorg voor anderen, een leven vol 
toewijding en een diep vertrouwen in het 
geloof. 

Getroffen door een beroerte werd tante 
Jo gedeeltelijk verlamd en na een 
maand opname in het ziekenhuis te 
Enschede overgeplaatst naar het 
Zonnehuis in Zuidhorn , waar zij op 
10 september 1994 vredig is ingeslapen. 

Wij zullen tante Jo erg missen. 


