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Ter dankbare herinnering aan 

THERESIA JOHANNA WOLBERT 
weduwe van 

Gerardus Antonius Johannes Dijkhuis, 

Op , maart 1988 is zij voorzien van de sa· 
cramenten der zieken. 62 jaar oud overle
den. Wij hebben haar ter ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof re Oldenzaal. Daar wacht 
zij op de verrijzenis. 

Vrij onverwachts is zij rustig in de slaap 
gestorven. Enerzijds klampte zij zich nog 
aan elke strohalm vast, maar van de andere 
kant was voor haar de zin van het leven 
moeilijk te vinden na het overlijden van 
haar man waar ze enorm aan was gehecht. 
Het was opvallend hoe zeer Trees en Ger
rit op elkaar waren ingesteld. Vreugde en 
leed delend met elkaar gingen ze samen 
door het leven. 

Gastvrij waren ze en door hun behulpzaam
heid hadden ze vele vrienden. Ze konden 
echt meeleven met de anderen. Op zijn tijd 
konden ze samen ook genieten van de vele 
mooie dingen in het leven, omdat ze altijd 
de goede kant der dingen zagen. Het is 
niet verwonderlijk dat bij de dood van Ger
rit voor Trees het leven in elkaar stortte. 

Ze heeft puttend uit haar diep geworteld 
geloof geprobeerd op eigen manier dit al
les re verwerken. het liefst zonder hulp 
van anderen. Klagen deed zU niet. zij hield 
zich flink, flinker dan ze In werkelijkheid 
was. Toen ·n slopende ziekte ook nog haar 
lichaam aantastte gaf zij zich uiteindelijk 
over aan God In Wie zij haar man hoopt 
terug te zien. 

God zal deze goede, liefhebbende moeder 
opnemen in zijn onmetelijke glorie. 

Lieve kinderen. Ik heb mijn levensdoel be
reikt. Ik ben weer verenigd met vader. Kies 
In het leven de weg die wij jullie hebben 
voorgehouden en voor geleefd. Uiteinde
lijk zullen we weer samen komen bij God 
de Schepper van alle dingen. 

Ik dank jullie voor je liefde en zorgzaam
heid. Vanuit de hemel zullen w[i jullle 
voorsprekers zijn. Blijf in het gebed aan 
ons denken. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, 
Bid voor ons. 

De familie Dijkhuis dankt u allen voor het 
medeleven bij het overlijden van onze on
vergetelijke moeder. 




