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In dankbare herinnering aan 

Johanna Aleida Heerink 

sinds 12 juli 1983 weduwe van 

Gerardus Eduardus Kuiper 

Zij werd geboren op 23 juli 1911 te Noord
Deurningen. Geheel onverwacht is ze op don
derdag 10 maart 1994 in haar eigen vertrouwde 
omgeving thuis op de boerderij van ons heenge
gaan. Wij hebben haar op 14 maart te ruste ge
legd op het r.k. kerkhof te Noord-Deurningen. 

Moeder is in haar lange welbestede leven een 
voorbeeld geweest van eenvoud en arbeidzaam
heid. Ze heeft na het overlijden van vader in 1983 
een moeilijke periode doorgemaakt. Door haar 

geloof en haar optimistische kijk heeft ze de 
laatste jaren erg genoten van het leven. 
Ze hield van haar kinderen en kleinkinderen en 
van mensen om haar heen. 
Tot het laatst was ze een trouw bezoekster van 
de kerk en van de processie naar Kevelaer. 
Moeder hield veel van de natuur, het werken op 
de boerderij en niet te vergeten de groentetuin . 
In de tuin bracht ze vele uren door, waarbij ze tij
dens het oogsten met gulle hand gaf . 
Toen haar krachten minder werden maakte de 
tuin meer plaats voor het borduren en het kaar
ten. Vele borduurstukken blijven een mooie her
innering voor de kinderen en kleinkinderen . 
Bij Frans en Mariët en de kinderen genoot ze van 
haar welverdiende oude dag. Ze was hiervoor 
dankbaar en zei dan ook vaak: 
"Wat heb ik toch nen mooi' n ooi' n dag". 
Ze zou ook wel graag bij vader en de kinderen in 
de hemel zijn. Deze laatste wens is nu voor haar 
in vervul ling gegaan. 

Dat zij ruste in de vrede van Christus. 
ONZE VADER WEES GEGROET. 

Wij zijn U dankbaar, dat U met ons afscheid hebt 
willen nemen van moeder, die ons zo dierbaar 
was. 

Kinderen en kleinkinderen. 


