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In dankbare herinnering aan 

Drika Wilhelmina Weenink 
weduwe van 

Henricus Antonius Oijcker 
Mina Weenink werd op 1 maart 1913 in 
Velswijk (gemeente Zelhem) geboren. Op 
20 juni 2001 is zij overleden in het ver
pleeghuis "Den Ooiman" te Doetinchem. 
De Eucharistie bij haar uitvaart vierden 
wij op 23 juni 2001 in de parochiekerk van 
St. Jan de Doper te Keijenborg, waarna zij 
is gecremeerd. 

Geboren en getogen is moeder op en rond 
de boerderij "Op Roessink", een plek 
waarmee zij zich buitengewoon sterk ver
bonden voelde en waar ook haar leven 
zich grotendeels zou gaan afspelen. 
Vanuit de schoolbanken wachtte haar 
direct het werk op de boerderij, een 
gemengd bedrijf waar men doorgaans 
handen te kort kwam om al het (hand)werk 
door het jaar heen op tijd gedaan te 
krijgen. Onafscheidelijk van haar broer 
Jan heeft zij op een eigen manier intens 
meegeleefd met het reilen en zeilen op en 
rond de boerderij. 

In 1947 is moeder getrouwd met Hein 
Dijcker die het beroep van kuiper uitoefen
de en "uit de stad" kwam. Hij trok in op de 
boerderij en reisde dagelijks op en neer 
naar de kuiperij in Doetinchem. 
Moeder zorgde als huisvrouw met hart en 
ziel voor haar gezin en broer Jan. Zij heeft 
naar beste vermogen de verschillen in 
cultuur en gewoonten tussen platteland en 
stad overbrugd in haar leven met vader, bij 
de opvoeding van de kinderen en door 
een onverminderd sterke betrokkenheid 
bij de boerderij. Kenmerken in haar leven 
zijn vooral de grote mate van zorgzaam
heid en het onvoorwaardelijk toegewijd 
zijn aan de vele en zware taken die zij 
vervulde, en alles vanuit een natuurl ijke 
vanzelfsprekendheid zonder ooit dank
baarheid te verwachten. 
Voor haar kinderen had zij alles over, in 
weer en wind, bij dag of nacht, altijd stond 
zij paraat; geen moeite was haar teveel. 
Moeder was een gelovig mens. Op haar 
weg door het leven vond zij onuitputtelijke 
kracht in haar katholieke geloof zonder 
zich druk te maken om geloofsdogma's. 
Zij wist of meende te weten wat goed 
was en wat er te doen stond bij het 
beredderen van de huishouding, het op
voeden van de kinderen en bij de omgang 
met anderen. 




