
Wees goed voor elkaar 



Dankbaar herdenken wij 

Mina de Gooijer 
. ,itu/s 24 oktober 1992 wet!ull'e ,·,111 Comelü Hf'imiclr 

Zij werd geboren op 18 mei 1920 in Slagharen. 
trouwde op 19 april 1944 met Comelis Helmich 
en 01·erleed op 18 maart 2000 in Slagharen 
Zij werd op 23 maart begrai·en op het parochie
kerkhof in Slagharen. 

" Mijn kleine sterke vrouw" ......... dat waren 
de woorden van papa op een afscheidskaartje. 
" Onze kleine sterke moeder''....... ... zo zien 
wij haar voor ons. Met onuitputtelijke energie 
werkte ze op de boerderij. voedde 11 kinderen 
op en had zorg en aandacht voor papa. 
Zij richtte zich volledig op haar gezin en vroeg 
weinig voor zichzelf. 
Na het overlijden van papa in 1992 had zij de 
kracht en de moed om nieuwe dingen te doen. 
Zij bezocht regelmatig allerlei bekenden in en 
builen Clara Feyoena, ging op vakantie met 
haar zussen, breidde nog méér sokken en 
bezocht kaart- en bingo-avonden in het dorp. 

Ze zette de tradities in het gezin rond o.a. 
Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw voo11 en 
bleef de spil van ons gezin . 
Zij genoot van haar kinderen en kleinkinderen, 
van de jaarlijkse familiedag, van lekker uit 
eten gaan, maar vooral van de aandacht die ze 
van heel veel mensen kreeg. 
Wij konden haar gevoelens van onrust en 
angst, vooral als ze 's nachts alleen was, niet 
van haar wegnemen. Ze zocht dan steun bij St. 
Antonius, die in haar leven zo'n belangrijke rol 
heeft gespeeld. Ze bleef haar problemen en 
onzekerheden ook bespreken met papa en 
vroeg hem regelmatig om raad als ze op het 
kerkhof bij hem was. 
"Ik ht:b een goed leven gehad". zei mama vaak 
tegen ons en liet dat merken en zien in haar 
opgewektheid, levenslust en tevredenheid. 
We zullen "deze kleine sterke vrouw" onge
looflijk missen. maar gunnen haar ook haar 
plekje bij papa. 

Voor de vele blijken van medeleven en steun 
bij het overlijden van onze lieve moeder en 
oma, danken wij u hartelijk. 

Familie Helmieh 




