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Wil in uw gebed gedenken 

HELENA HERMANNA FRIELING 

echtgenote van 

GERARDUSJOHANNESKATTENPOEL 
OUDE HEERINK 

Zij werd geboren te Reutum op 13 juli 1932 
en overleed ten gevolge van een droevig onge
val, nog gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving, te Hertme op 30 september 
1985. Zij werd begraven op het parochiële 
kerkhof te Deurningen op 3 oktober 1985. 

Het is alsof deze goede vrouw en altijd bezorg
de lieve moeder ons voortdurend het Schrift
woord heeft voorgeleefd: "Geef aan de Aller
hoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft; 
geef met een blij gelaat en naar uw ver
mogen .... " (Wijsheid 35,12) 
In de beproevingen van het leven was zij voor 
haar man de sterke steun en voor hun kinde
ren een troost en toeverlaat. 
Zij wist van aanpakken als op haar medewer
king, voor welk goed doel ook, een beroep 

werd gedaan - zij maakte er eenvoudig tijd 
voor en ook dan was zij de blijmoedige 
geefster van wie God houdt (Vgl. 2 Kor. 9.7). 
Tweedracht kon zij niet verdragen: zij leed er
onder en bracht vrede waar zij kon. 
Diep bedroefd om haar zo vroege, plotselinge 
dood, willen wij toch trachten. met haar voor
beeld in ons hart geprent, samen voort te gaan 
op de moeilijke weg door het leven, in het 
vaste geloof - zoals het haar geloof was - dat 
"een onvergankelijke. onbederfelijke, onaan
tastbare erfenis" voor haar is weggelegd in de 
hemel (Vgl. 1 Petrus 1 .4). waar zij voortgaat 
te bidden en te zorgen voor haar man en kin
deren en voor allen die haar zo na aan het hart 
lagen. 
En wij bidden voor haar: 

Heer, laat haar, die het mysterie van onze 
verrijzenis heeft beleden, de vreugde ont
vangen van het eeuwig geluk. 
Moeder Maria, toon haar nu Jezus, de 
vrucht van uw schoot. 

Voor uw bewijzen van deelneming, ontvangen 
na het zo plotselinge overlijden van mijn 
vrouw en onze moeder, danken wij u harte
lijk. 

G.J. Kattenpoel Oude Heerink 
en kinderen. 


