
Ter dankbare herinnering aan 

EVA SOPHIA (EFIE) GRl>TEKE 

~inds 2 augustus 1987 weduwe van 

Hein van Dijk 

De <lierbare overledene werd ~cborcn in Veghel op 
14 februari 1913 en is van ons heengegaan op 21 
juli 1993 in het 7iekenhuis te Helmond. voorzien 
van de H. Sacramenten der Zitken. 
Tijdens een euchari.meviering m de parochiekerk 
van St Lucia te ~ierlo-Hoot, hebl:>cn we afscheid 
van h3ar genomen, waarna we haar te IU!;ten heb
ben gelegd bij haar man op het parochiekerkhof 
aldaar. 

f:rn die1tiare vrouw, een zorg1.ame moeder en een 
lieve oma h van ons heengegaan ... 

Een dierbare nouw: dierbaar en trouw aan haar 
man. met ";e ze meer dan 53 J33r lief en leed 
mocht delen in goede en kwade dagen. Samen met 
haar dochter E.fie heeft Lij die laame moeilijke tijd 
van haar man zo draaglijk mogelijk gemaakt ... 

Een 10rgLaine moeder: :torg1aam en be7orgd voor 
haar kinderen, die 7e, samen met haar man. een goede 
plaatS wilde geven in de maat..:h.lppij". 

Een lieve oma: liefdevol voa h.1ar kleinkinderen en 
achtetkleinkindcren. die altijd welkom bij haar "arm 
en die ze allc goeds gunde ... 

Ze was een gelovige en gcxlsd1cnstige vrou"' . Ze ver
trouwde op de voorsprc1ak van de H. Geranlus van 
Wittem en ze leefde in de v~te overtuiging dat Ood 
alles in handen heeft. 

Na de docxl van haar man ui 1987 beeft u veel ge.'<llk· 
keld Haar spraakvermogen liet haar in de ~teek en na 
een val kwamen er vcrlammirigsver;chij:lselrn en ze 
was aan bed en rolstoel geklW.terd Ze heelt veel pijl 
geleden. maar ze sloeg uch er kranig doorhcm en 
ging nooit 7itten klagen. Ze wilde anderen claannee 
niet tot last zijn, maar 1~ was zichtbaar dankbaar voor 
de goede ver:torging. En dank 7ij de 2+uur per dag 
aandacht en veuorging van haar dochter Efie en ook 
van Willie en Rinie, kon l.C tot op de dag van haar 
heengaan in haar eigen huis blijven. .. 

Nu is l.C moegesueden. maar in vrede. vol overgave 
heengegaan. 80 jaar mochten we haar in oos midden 
hebben. Moge zij nu. op voorspraak van Moeder 
Maria en de H. Gerardus. leven bij haar die!barc man, 
in het licht van Gods A~hijn. 

Hartelijk danken wij u allen voor uw medeleven tij
dens de1.e dagen. 

Kinderen. klein- en achterlcleinkinderen. 


