


Herinnering aan 

Anna Aleida Heijnen 

Geboren op 11 januari 1924 
te Bargercompascuum 
als jongste dochter van 

Rudolf Heijnen en Anna Jannink. 

Ma doorloopt de lagere school en de ULO en wil 
graag lerares worden . De oorlog maakt dit 
echter onmogelijk. Na de oorlog trouwt ze in 
1949 met Martinus Ahlers. Ze trekken in bij de 
bakkerij in Erica, waar ze vijf kinderen krijgen. 
Later krijgt pa werk bij de NS en in 1956 
verhuizen ze naar Woerden, waar ze nog twee 
kinderen krijgen. In 1962 krijgt pa last van een 
nierziekte en overlijdt op 1 O september dat jaar. 
Ma besluit terug te keren naar Erica. 
Ondersteuning van familie en kennissen is 
noodzakelijk. Hiervoor is ze altijd zeer dankbaar 
geweest, hoewel ze dat misschien niet zo heeft 
uitgesproken . Het is geen gemakkelijke periode. 

Ma heeft het niet breed en haar 7 opgroeiende 
kinderen vragen veel aandacht. Toch weet ze 
haar kinderen altijd voldoende zorg te geven. 
In een korte periode trouwen vijf kinderen en 
vliegen uit. Het wordt stiller in en om het huis. Al 
snel wordt het huis aan de Heemskerkstraat te 
groot en verhuist ze naar de Welhaak, waar ze 
9 jaar met plezier woont. Gedurende deze 
periode blijft ma goed op de hoogte van alles 
wat er met kinderen én kleinkinderen gebeurt. 
Helaas wordt het lichamelijk en geestelijk een 
beetje minder en in oktober 2005 verhuist ze 
naar een mooi appartement in de Holtingerhof. 
Een appartement dat, zoals ma het zelf zegt, 
"mooi dicht bij de kapel" ligt. 
In het weekend van 4 en 5 maart krijgt ma last 
van bronchitis. Al snel gaat dit bergafwaarts en 
op maandag, om 21.50 uur, slaapt ze in. 

Op zaterdag 11 maart 2006 wordt ze ter ruste 
gelegd op het kerkhof te Erica. 

Voor uw medeleven bedanken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


