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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Truus Dijkhuijs-Kemperink 
(Geertruida Johanna Christina) 

Tot maart 1986 was ze gehuwd met 

Willem dijkhuij s 

Zij werd op de eerste kerstdag (25 december) 
1904 in Denekamp geboren. Gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken is zij van ons heenge
gaan op 3 november 1993. 
Na de Eucharistieviering in haar parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte in Losser op 8 novem
ber hebben wij haar te rusten gelegd in het graf 
bij haar man. 

In alle rust is moeder en oma van ons heenge
gaan. "In alle rust" dat is opmerkelijk voor haar. 
Z1J was een altijd actieve vrouw Zoveel ze kon, 
regelde zij haar ,leven zelf. 
Zelfs haar uitvaart en begrafenis had zij tot in de
tails geregeld. 

Wij zullen haar ons blijven herinneren als een 
vrouw vol zorg en aandacht voor ons Op de 
eerste plaats, maar ook voor velen om haar 
heen Moeder vond veel steun in haar sterk ge
loof en in haar Maria devotie. Er ging geen dag 
voorbij of zij bad de rozenkrans. 
Zo kon ze de moeilijke momenten, het ov rlijden 
van haar man en later van haar schoonz0un Ton, 
toch zinvol verwerken. Drie jaar geleden was een 
opname in het verzorgingshuis St. Maartens
Stede noodzakelijk geworden. Toen ze een paar 
maanden geleden in het verpleeghuis moest 
worden opgenomen, gaf ze bijna de moed op 
om verder te leven. Zienderogen ging ze achter
uit. Nu wij haar uit handen moeten geven dol!n 
wij dat met veel verdriet om de leegte die ze ach
terlaat, maar ook met veel dankbaarheid voor de 
vele fijne jaren samen. 
Zij moge rusten in vrede, voor altijd. 

Voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en be
grafenis, alsmede voor uw meeleven in al die 
maanden ervoor, zijn wij U zeer dankbaar. 
Met name denken we vol waardering aan de lief
devolle verpleging in Oldenhove. 
Velen van U zijn voor ons een grote steun ge
weest. Wij zijn U daarvoor zeer erkentelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


