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In dankbare herinnering aan 

Engelina Helena Gerla 

weduwe van Johannes Christiaan Heemskerk 

Zij werd geboren op 10 juli 1908 te Rotterdam. 
Gesterkt met het Heilig Sacrament der Zieken 
overleed zij op 1 januari 1997 in het verzorgings
huis "St. Jozef' te Delden. Na de Eucharistie
viering in de Heilige Blasiuskerk hebben wij op 7 
januari te Usselo afscheid van haar genomen. 

Ma was een echt familiemens. Zelf was zij enig 
kind en dat ze geen broers en zusters had heeft 
ze altijd als een groot gemis ervaren Enkele ja
ren na het huwelijk is zij toegetreden tot de 
Rooms Katholieke kerk. Onder veel omstandig
heden is het geloof een bron van kracht voor haar 
geweest. Zij heeft volop genoten van het leven 
en was in staat dat op anderen over te brengen. 
De moeilijkheden tijdens de oorlog wist zij om te 
zetten naar een draagbare situatie. 
Was Pa een wat verlegen man, Ma was zijn te
genpool waardoor een evenwichtig geheel ont
stond. 

Vol energie regelden zij het huishouden waarin 
de taakverdeling duidelijk lag. 
Humor, creativiteit en originaliteit kwamen jaar
lijks tot uiting bij het Sinterklaasfeest. 
Veel goede en mooie jaren hebben we met el
kaar mogen delen en beleven. Wat hield zij toch 
veel van zon. natuur, kleuren en muziek. 
Waar zij ook woonde, Rotterdamse bleef zij in 
hart en nieren. 
Nuchterheid en realisme stonden hoog in het 
vaandel. Haar motto was: Niet zeuren, ademha
len en doorlopen. Het afnemen van de fysieke 
krachten en het groeiende afhankelijk zijn van 
anderen, heeft zij moeilijk kunnen accepteren. 
Klachten daarover werden zelden of nooit ge
hoord. Wel heeft Ma regelmatig gezegd: "Nou 
moet ik alweer inleveren" en "Alles gaat voor
bij". Haar privacy stelde zij zeer op prijs en om 
dit te realiseren hebben velen zich ingezet. Dat 
heeft bijgedragen tot haar blijdschap en dank
baarheid. 

Voor uw meeleven bij het ziek zijn, het overlijden 
en het afscheid nemen van onze lieve Ma, Oma 
en Omi zeggen wij u dank Mogen wij u vragen 
haar in uw gebeden te blijven gedenken. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


