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Dankbare herinnering aan 

Maria Berendina Hemel 

Ze werd geboren te Klazienaveen op 26 maart 1907; 
1 huwde 10 mei 1939 met Tinus van Os, van wie ze 

sinds 2 januari 1990 weduwe was. 
Ze was de oudste dochter uit een gezin van acht kin
deren. Op jonge leeftijd na het vroege overlijden van 
haar moeder, heeft ze mede de zorg voor het gezin ge
dragen. Voor het huishouden mede verantwoorde
lijk. En dat was toen nog echt "handwerk": hard 
werken . De zorg voor het huishoude~ he':ft h~ar 
later leven verder beînvloed. Je moest flmk z11n, met 
ziek zijn niet klagen. Alle dagen waren geprogra
meerd, v~l gestopt met werk; voor iets anders bleef 
geen tijd. Want je hoorde op maandag te wassen en 
zo de hele week door. In en om het huis glom en 
blonk alles; brandschoon en in de puntjes. 
Je hoorde thuis te zijn en altijd bezig. 
De zondag echter was heilig. 

Ze was een zorgzame moeder, een lieve oma. Ze kon 
adrem zijn; een grapje, een kwinkslag was haar niet 
vreemd. Van haar eigen mening liet ze zich heel moei
lijk afbrengen. Toen ze mèi haar man naar "De Ben
te" ging, lieten de krachten van de geest al na. 
Het was een moeilijke tijd toen ze alleen kwam te 
staan. De dag-opvang in Nieuw-Amsterdam vond ze 
heel mooi; want ze had er mensen om zich heen; dan 
werd de tijd van vroeger thuis weer levendig. 
In "De Bleerinck" waar ze bijna een jaar verbleef, 
bloeide ze op, was er spontaan, was in de groep een 
gangmaker en de bereidheid iets te doen, te helpen 
bleef. Voor haar een prettig jaar. Ze was er tevreden, 
dankbaar en genoot de hulp van de verpleging. 
Temidden van hen die haar dierbaar waren, ontving 
ze het Sacrament van de Zieken. Een week later -toen 
haar levenskaars geheel was opgebrand - ontsliep ze 
op zondag - de dag die haar heilig was - op 6 febru
ari 1994. Na een Eucharistieviering ten afscheid, 1s 
haar stoffelijk lichaam begraven op vrijdag 11 februa
ri 1994 op het R.K. kerkhof te Erica. Daar wacht het 
de opstanding tegemoet. . 
Maria Berendina heeft haar leven m geloof geleefd, 
vertrouwde op Gods barmhartigheid. Wij danken 
voor haar leven en danken voor de liefdevolle verple, 
ging, die ze in "De Bleerinck" mocht ondervinden. 
Voor Maria Berendina Hemel was het het voorpor
taal van de hemel. Haar geborgen wetend in de hand 
van de Eeuwige, blijft ze in onze herinnering voort
leven. 

Voor uw medeleven in deze voor ons droeve dagen, 
danken 

Kinderen en kleinkinderen van Os. 


