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Als dankbare herinnering aan 

MARIA ELISABETH HEIJNEN 

weduwe van 
Johan Jonker 

Zij werd geboren 28 oktober 1902 te Barger
oos'.erveen. Gesterkt door het Sacrament 
van de Ziekenzalv-i,ng in 'het verpleeghuis 
" De Bleerinck" 1in Emmen , is zij 7 apr il 
1989 te Klazienaveen overleden. 
Haar I ic haam ,hebben wij 12 apri I aan de 
aarde ,toevertrouwd op het R.K. Kerkhof 
te Klazienaveen. 

Zijzelf deel t -in -het Verrijzenisleven 
van Christus. 

Moeder en oma was een zeer gelovige 
vrouw. De kerk kwam bij haar op de eer
ste plaats . 
Ze was alt ijd in voor een grapje, hield veel 
van ,haar k,inderen, maar niet minder van 
haa r kleinkinderen. 
Het overlijden van vader in 1963 was voor 
haar een zware slag. De ziekte van haar 
zoon en zijn overlijden in 1978, en het over-

lijden van haar zus in 1982 heeft ze nooit 
helemaal kunnen verwerken. 
De eerste tijd van haar ziekte zat ze vaak 
b iddend voor het raam in haar stoel. Aard
se goederen interesseerden haar maar wei
nig. Als ze maar wat had te eten , en voor 
de klein- en achterk leinkinderen wat lek
kers, dan was -het voor !haar al genoeg. 
Al kon ze op den duur niet meer praten , 
op de dag van haar over ! ijden bad ze het 
Weesgegroet met ons mee, zonder zich 
één keer te vergdssen. 
Zeer tevreden over en bl ij met de li efde
volle verzorg,ing van bijna een jaar in " De 
Bleerinck", wi lden we haar toch graag de 
laatste maanden t hu is hebben . 
Maar het mocht maar een paar dagen zijn . 
Aan haar lijdensweg is nu een eind geko
men . 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens het ziek
zijn, en -n a het overlijden van onze 
lieve moeder en oma zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Kinderen, ,klein 
en achterkleinkinderen 

Klazienaveen , apri l 1989 


