
Ter dankbare herinnering aan 

HENRICA Dl LIS 

23 Juli 1896 werd zij te Heeze geboren en 
gedoopt. Sinds 1 mei 1973 was zij weduwe 
van 

PIET VAN GANZENWINKEL 

met wie zij zevenenveertig jaren was ge
trouwd. In die tijd werd zij moeder van 5 
dochters en 3 zonen, was oma van 22 klein
kinderen en overgrootmoeder van 2 achter
kleinkinderen. Voorzien van het Sakrament 
der zieken overleed zij op 25 februari 1982 
in het St. Annaziekenhuis te Geldrop. Ten 
afscheid kwamen wij biddend samen in een 
viering van de H. Eucharistie in de St. Jens
kerk te Heeze, waarna haar lichaam werd 
toevertrouwd aan de aarde op het R .K. 
kerkhof te Heeze 2 maart 1982. 

Na een lang leven is zij in alle rust en vrede 
gestorven, een leven van werken en zorgen 
voor haar gezin, van al die dingen doen die 
horen bij de gewone gang van zaken in een 
groeiend en opgroeiend gezin. 
Daarbij was zij iemand die haar mening niet 
onder stoelen of banken stak en zei dan wel 
eens vierkant wat zij van iets of iemand 
dacht. 

Geleidelijkaan maakte de ouderdom haar 
leefwereld kleiner en leefde zij de laatste ja
ren teruggetrokken in het Bejaardenhuis, 
rustig wachtend tot haar tijd zou zijn vol
gemaakt en O.L. Heer haar zou halen. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank 
jullie voor alles wat jullie voor mij deden; ik 
dank jullie voor de vreugde die jullie mij ver
schaft hebben en de liefde en goedheid die 
ik van jullie mocht ondervinden. Misschien 
heb ik soms een verkeerde manier van reage
ren gehad, maar toch heb ik altijd het goede 
voorgehad met ieder van jullie. Weest goed 
voor elkaar en laat elkaar niet in de steek. 
Tot slot wil ik allen die mij de laatste jaren 
zo goed verzorgd hebben danken voor hun 
liefdevolle hulp en toewijding. 

Niemand leeft voor zichzelf, 
Niemand sterft voor zichzelf; 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
Aan Hem behoren wij toe. 

Voor de vele blijken van medeleven betoond 
bij het overlijden en de uitvaart van onze lie
ve moeder, groot- en overgrootmoeder be
tuigen wij U onze oprechte dank . 

Kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen. 


