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Dankbaar gedenken we 

Marie Heuvel- Egberink 
weduwe van Jan Heuvel 

Geboren 13 oktober 1922 te Deumingen 
Overleden 16 oktober te Hengelo 

Na een plechtig gezongen uitvaart in de Plechelmuskerk 
te Deuringen is zij bij vader op 21 oktober te ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof aldaar. 

Maria was een vrouw met veel levenskracht. Haar hele 
leven heeft zich afgespeeld rond Deumingen en wel de 
meeste tijd aan de Bomsedijk. Na de oorlog, in 1947 een 
moeilijke tijd, trouwde ze met Jan Heuvel en woonde 
enige jaren in Gammelke. De eerste kinderen werden 
hier geboren. In 1953 werd een huis aan de Bornsedijk 
gebouwd. Hier werd het gezin ook groter. Moeder heeft 
heel veel werk verzet. Ze wilde altijd, dat de kinderen er 
netjes bijliepen. Dankzij haar goede zorgen lukte dat 
ook. Daarbij bleef ze met humor en optimisme het leven 
bekijken. Ze was sterk en hield van doorzetten. 
Moeder ging altijd met de tijd mee en stond voor vele 
dingen open. Ze leefde erg mee met alle verkeringen en 
was blij dat ieder een goede plek had gevonden. Moeder 
leefdde ook vanuit haar geloof. Op de vaste tijden ging 
ze naar de kerk en bad elke dag de rozenkrans. Toen de 
kleinkinderen er waren was ze vol belangstelling voor 

kleinkinderen er waren was ze vol belangstelling voor 
hun leven en bad ook voor hen. Iemand noemde haar 
ook 'mijn bid-oma'. Heel wat jaren heeft ze voor haar 
man Jan gezorgd en samen genoten ze nog zo. Even 
met de au1o weg. Samen de voetbal kijken. Zingend was 
ze vaak bezig. 
Oe plotselinge dood van vader heeft haar sterk geraakt, 
maar het was toch ook weer bewonderenswaardig hoe 
ze zich er overheen heeft weten te zetten. "Niet klagen, 
de zonnige kant bekijken•, was haar motto. Oe laatste 
driekwart jaar liep door ziekte heel veel tegen. Ze kon er 
niet meer tegenop. Ze heeft nog toegeleefd naar de 
bruiloft van een kleinkind en geboorte van een achter· 
kleinkind. In alle openheid heeft moeder afscheid weten 
te nemen van ons als kinderen en kleinkinderen. Ze was 
niet angstig om te sterven. Ze kon haar ogen sluiten met 
de gedachte: "Ik heb een fijn leven gehad, het waren 
gouden jaren•. 

Moeder, in je leven heb je ons zoveel gegeven. 
Maar ondanks onze sterke banden, 

staan we nu met lege handen. 
Het enige, dat wij kunnen schenken, 

is je altijd gedenken. 

leder, die met haar en ons heeft meegeleefd tijdens haar 
ziek zijn en rond het overlijden van onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder, willen we daarvoor heel harte· 
lijk bedanken. 

Kinderen 
Kleinkinderen en achterkleinkind 


