
t Dankbaar bewaren wij de herin
nering aan het leven van 

Hendrika Gesina 
Voerhuis 

ZIJ werd geboren te Langeveen op 4 
oktober 1901. Na voorzien te zijn 
van het H. Sacrament der Zieken is 
ziJ overleden op 20 Juni 1991 in het 
verpleegtehuis "Eugeria" te Al 
melo. 

Tijdens haar uitvaart in de parochiekerk van de H. 
Pancratius te Albergen hebben we afscheid van 
haar genomen, waarna we haar te ruste hebben 
gelegd op het parochiele kerkhof aldaar. 

Met het sterven van Dieka Voerhu1s 1s een een
voudige en liefdevolle vrouw van ons heenge
gaan. En Juist nu wij afscheid van haar moeten 
nemen komt haar wijze van leven en aanwezig 
zijn ons zo helder voor ogen. Als dochter uit een 
gezin van zeven kinderen moest zij al heel vroeg 
haar eigen kost verdienen en op eigen benen 
staan. 

Nadat zij de schooljaren had doorlopen heeft ZIJ 
hard gewerkt op verschillende boerderiien. 
Op 1 mei 1938 heeft zij haar dienstbetrekking 
aanvaard aan de Rikkenspoelsweg 9 te Fleringen. 
In het gezin van de familie Boswerger heeft zij 
heel haar verdere leven graag gewerkt en geleefd 
en mede de zorg gehad voor de 5 jongens 
waarvoor zij graag een "tweede" moeder wilde 
zijn en ook was. 
Waarschijnlijk zal ook haar leven schaduwkan-

ten hebben gekend. maar deze heeft zij nooit 
kenbaar gemaakt. Het was D1eka Voerhu1s gege
ven zinvol te leven doordat ze vrede en vreugde 
vond in het leven van alle dag, waarin ze zorg had 
en werkte, zowel op de boerderij, in de moestuin 
en later ook in het ge,in waarvoor ook zij haar 
verantwoording voelde. Bij dit alles had ze de 
gave op zodanige wijze met mensen om te gaan 
dat een ieder die haar gekend heelt haar zal 
bliJven herinneren als een beminnelijke vrouw 
die ,n alle situaties harmonie wist te bewaren en 
te bewerkstelligen Haar groot geloof zal haar 
hierbij tot steun z11n geweest. 
Tot op hoge leeft1Jd heeft ze met vreugde en in 
dankbaarheid geleefd. mede omdat ook alle kin 
deren en kleinkinderen van de fam. Boswerger 
als ook de fam. Veerhuis zo nauw met haar 
verbonden bleven. Toen haar gezondheid zo
danig werd dat opname in het verpleeghuis 
noodzaak werd heeft Dieka ook daar mogen 
ervaren dat ze met liefde werd verpleegd, maar 
ook dagelijks werd bezocht, zowel door de fam. 
Boswerger als door de fam. Voerhuis. 
Na zo'n goed en liefdevol leven te midden van ons 
durven wij er op te vertrouwen dat onze God die 
liefde is zal zeggen: ,,Hendrika Gesina Veerhuis 
treedt binnen 1n Mijn eeuwig Licht en Liefde." 

Voor uw blijken van medeleven op welke wiJze 
dan ook die wiJ mochten ondervinden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze huisgenote, 
zuster, schoonzuster en tante zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

Fam. Boswerger 
Fam. Veerhuis 

Fleringen, 24 juni 1991 
Rikkenspoelsweg 9 


