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In dankbare herinnering aan 

ANNA MARGARETHA HELLE 
echtgenote van 
Willem Heijnen 

Zij werd geboren 25 mei 1905 te Zwarte
meer. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is zij 27 september 1993 in het Sche
perziekenhuis te Emmen overleden. 
Na een plecMige u,itvaartdienst in de H. 
Henricuskerk te Klazienaveen op 1 oktober 
1993 ,hebben wij afscheid van haar geno
men in het crematorium te Emmen . 

Samen met haar man heeft zij lang mogen 
leven: 88 jaar en bijna 65 jaar getrouwd. 
Dat is een groot voorrecht waar ze zich 
heel goed van bewust was. En waar ze ook 
erg dankbaar voor was - zeker omdat ze 
nog steeds met z'n tweeën waren. 
Thuis was het altijd gezellig, omdat zij 
heel zorgzaam was, hartelijk en belangstel 
lend . Die herinnering aan oma zal ook haar 
kleinki-nderen en achterkleinkinderen bij
blijven . Door •haar optimisme en gastvrijheid 
had je graag met haar te doen en kwamen 
heel wat mensen regelmatig op bezoek. 
Zij was heel gelovig en een rotsvast ver-

trouwen. Daarbij had zij een speciale band 
met Mar.ia. 1 n haar geloof heeft zij de 
kracht gevonden om de moeilijke momen
ten van het leven aan te kunnen en ook 
om haar dankbaarheid aan God uit te zeg
gen voor alle goeds wat haar is overkomen. 
Na al die jaren zal het voor vader en voor 
ons niet meevallen om zonder haar verder 
te leven. Wat overblijft is: grote dankbaar
heid aan God voor 1haar leven en de gelo
vige zekerheid da-t zij nu bij onze God in 
goede handen is. 

Moge zij bij Hem rusten in vrede. Amen . 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van mijn vrouw, onze moeder en oma, 
zijn wij u oprecht dankbaar. 

W. Heljnen , kinderen, klein
en achterkleinkinderen. 

Klazienaveen, oktober 1993. 


