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'Je moeder blijft je moeder. 
ze is je zo eigen en vertrouwd. 
Je wilt/Jaar niet graag missen, 
omdat je van /Jaar lloudt. 
Maar eens komt toch een dag 
waarop je haar moetlaten gaan. 
Je denkt, het is beter zo, 
maar in je ogen blinkt een traan. · 

Dankbare herinnering aan 

Marie van den Enden 
sinds 13 oktober 1990 

weduwe van Jan Heijnen 

* 22-03-1915 t 16-05-2003 

Uitvaart 21 -05-2003 te Hoogerheide 
waarna crematie te Bergen op Zoom 

Geboren is zij te Halsteren uit het huwelijk van 
Rikus van den Enden en Jans Schillemans. Als 
de oudste van vier kinderen. Ze trouwde met 
vader op 26 juli 1945. Aan hun zorgen werden 
wij toevertrouwd: Jo, Jan. Riet en Henk. Wij 
bleven haar trots. later kwamen daar onze 
wederhelften bij. De kleinkinderen waren voor 
haar helemaal 't einde. Voor hen was ze' n 

gezellige maar tevens bezorgde oppas. Ze 
was altijd zeer zorgzaam. Cijferde zichzelf 
helemaal weg. Ze stond voor iedereen klaar. 
Als ze maar kon poetsen, eten koken. schuren 
en zorgen was ze helemaal in haar nopjes. 
liefdevol was ze er voor haar vader na de 
dood van haar moeder. Maar ook haar 
schoonouders konden voor honderd procent 
op haar rekenen toen het nodig werd. Na 't 
ziek worden van vader in 1989 kon hij door de 
voortdurende aanwezigheid en trouwe inzet 
van moeder tot op het laatst thuis worden 
verzorgd. Ze stond heel gelovig in het leven. 
Dat bleek niet alleen in 't gaan naar Beauring 
en Banneux. Ze was een goede vrouw en 
moeder. En dan zo'n tien jaar geleden: 't meer 
en meer vergeetachtig beginnen te worden. 
Daarbij 't breken van haar heup. Gelukkig was 
er de kundige en goede verzorging in 't A.B.G. 
van Bergen op Zoom . Nu was zij zelf 
aangewezen op de hulp van anderen, zij die 
heel haar leven er zo liefdevol en dienstbaar 
was voor mensen die een beroep op haar 
deden. Ze is overleden, over het lijden heen. 
We gunnen haar van harte Rust en Vrede, 
samen met vader in wat Jezus noemde, het 
Paradijs. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Haar kinderen. 
klein- en achterkleinkinderen 


