
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



t 
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKA BERENDINA TIJHUIS 

Dika werd geboren op 10 januari 1916 te Markvelde, 
gemeente Diepenheim. Gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken is zij overleden op 25 april 1996 op Het 
Wiedenbroek te Haaksbergen. 
Na de Eucharistieviering in haar parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde op 29 april, werd 
zij begraven op het kerkhof van deze parochie. 

Dika was het tweede meisje in het gezin van haar 
ouders, dat acht kinderen telde. De bijnaam van de fami
lie was Ros, zodat zij ook wel Dika van de Ros werd 
genoemd. Na de lagere school in de buurtschap 
Markvelde ging zij naar de Modevakschool in Hengelo. 
Zij werd naaister bij de Bonte. Kort voor de oorlog begon 
zij met Miene Mengerink en Mieny Hartgerink in de voor
kamer van het oude huis. Dag en nacht waren ze soms 
bezig om plotseling rouwkleding te maken of om rouw
kleding nog af te krijgen. En als mensen het niet royaal 
hadden, dan moest kleding worden omgekeerd, wat 
zeker heel erg bewerkelijk was. 
Het hart van Dika stond altijd open voor andere mensen. 
Zij was heel erg trouw. Nadat haar moeder kort voor de 
oorlog gestorven was, bleef zij voor haar vader zorgen, 

voor haar zussen en broers. Een zwak voor haar familie, 
voor huisgenoten en buren heeft zij altijd gehouden. 
Gelovig gezien heeft zij altijd steun gevonden in haar 
gebed. Daarom was voor haar kerkbezoek belangrijk, 
maar ook haar jaarlijks bezoek aan Banneux, de samen
kosten in Zenderen en haar bedevaarten naar Kevelaar 
en Lourdes. 
Het was voor haarzelf en haar omgeving een klap, dat zij 
ruim vijf jaar geleden niet meer thuis kon blijven. Zij had 
verpleging nodig en moest daarom naar het Wieden
broek. Haar kontakten en de verpleging was wel goed en 
ze was ook wel dankbaar, maar het was natuurlijk niet 
zoals thuis. 
We hebben samen haar levenseinde zien aankomen. 
Zelf vroeg zij om het Sacrament van de Zieken, waarbij 
zij zich omringd mocht weten van haar broers en zussen 
en van haar huisgenoten. Dit deed haar zichtbaar goed. 
Wij zullen een warme herinnering bewaren van Dika, die 
nu mag leven in de liefde van God, die zonder einde is. 

Heer onze God, wil onze dank aannemen 
voor het leven van Dika in ons midden. 
Laat uw eeuwig licht haar nu verlichten. 
Wij bewaren voor haar een plaats in ons hart. 

Voor uw medeleven met Dika tijdens haar ziekte en na 
haar sterven, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Tijhuis. 


