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Ter nagedachtenis aan 

Elisabeth Hendrika Gregoor - Heveling 
- Lies -

Zij werd geboren op 13 november 1919 aan de 
Rafelderseweg in Etten. Na de uitvaartplechtigheid 
in de St. Martinuskerk te Etten hebben we haar 
begraven op de R.K. begraafplaats aldaar op 
31 januari 2004. 

Ze trouwde met vader op 4 februari 1948 waarna 
ze gingen wonen aan de Klompendijk. Samen 
kregen zij 6 kinderen en met zijn achten gingen zij 
weer naar hun oude buurt aan de Rafelderseweg, 
die inmiddels tot Bluemerstraat is omgedoopt. 
Hier hadden ze alle ruimte voor het uitoefenen van 
hun grote hobby: kippen, varkens, bloemen en 
groenten, waarbij moeder hoofdzakelijk de kippen 
en eieren voor haar rekening nam. In 1993 ver
huisden ze naar de Fazantstraat in Ulft, waar ze 
naar volle tevredenheid gewoond heeft. Na het 
ontvangen van het Heilig Sacrament der Zieken is 
moeder, na een kortstondige ziekte, overleden op 
27 januari 2004 te Zutphen. Onze dank gaat uit 
naar het personeel van de afdeling Drie Oost van 
het Spitaal voor de liefdevolle verzorging . 
Moeder, vrij plotseling ben je van ons heengegaan. 
Wij zullen je in herinnering houden als vrouw, 
moeder, oma en overgrootoma, waar wij allen 
graag naar toe gingen vanwege je oprechte 

belangstelling voor ons wel en wee. Gastvrijheid 
en hang naar gezelligheid had je hoog in het 
vaandel staan en kenmerkend voor jou was het 
intens genieten van "kleine dingen". Samen met 
vader hebben jullie in onze jonge jaren eenvoudig 
geleefd en voor een huiselijk fundament gezorgd. 
Je kon slecht tegen onrechtvaardigheid in de 
wereld, waar je dan ook fel kritiek op leverde. 
Zelfs bij voetbal op tv was je commentaar niet 
"stik zo zuunig". 
Je kon intens genieten van alles wat groeide en 
bloeide en voor een spelletje kaart was je altijd te 
vinden. 
Moeder, met keuzes maken van alledaagse 
dingen had je altijd veel moeite, maar een ding is 
voor ons zeker: de keuze van jouw levenspad was 
de juiste. 
Moeder, jouw noodzakelijke plotselinge opname 
in het ziekenhuis en je laatste levensreis van ruim 
drie weken hebben wij mogen begeleiden. Helaas 
heeft de strijd die je hebt geleverd de afgelopen 
drie weken niet mogen leiden tot jouw uitdrukkelijke 
wens om te mogen leven ondanks je enorme 
vechtlust. 
Moeder, jouw leven moesten we loslaten, maar in 
onze harten blijf je voor altijd bij ons. 

Wij zijn u dankbaar voor alle blijken van medeleven. 

31 januari 2004 

Vader, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


