
Zo zal ze in onze gedachten blijven. 

Helma is geboren als eerste van ons gezin op 29 
februari 1960. Later volgden er nog twee zussen 
en een broer. Ze was een rustig en lief kind, 
afwachtend en soms terughoudend. 
Als oudste van de familie was het niet altijd mak
kelijk. Door haar ouders is ze altijd met veel liefde 
omringd, op latere leeftijd was het dan ook fijn, 
omdat ze altijd met hen alles kon overleggen. 
Na de lagere school ging ze naar de huishoud
school te Baak. Ze slaagde en deed vervolgens 
een opleiding aan de INAS. Al gauw bleek dat het 
verzorgende beroep toch niet haar ambitie was 
Vandaar dat ze begon te werken in een zuivel 
winkel te Doetinchem. Met veel plezier tufte ze 
elke morgen naar het werk. 
De weekenden ging ze naar Concordia, waar ze 
Wijnand heeft leren kennen. Het was liefde op 
het eerste gezicht en dat is altijd zo gebleven Ze 
hadden zo'n plezier samen, ongedwongen en 
nog lekker jong. Dus ze verloofden zich in 1978, 
het huwelijk volgde in 1981 en gingen wonen op 
de Brinkerhof. 
Helma heeft nog een poosje gewerkt, maar al 
gauw had ze daar geen behoefte meer aan, want 
Gerwin was op komst. Een paar jaar later kwam 
Jeroen, het gezin was compleet. 
Hel ma was altijd 't zonnetje in huis en zorgde dat 
niemand wat te kort kwam. Zowel in het gezin, 

als diegene om hen heen, de deur was open voor 
iedereen die zich er welkom voelde. 
Toen de jongens wat groter waren, trokken 
Helma en Wijnand er soms samen een dagje tus
senuit. Lekker op de motor, even liefdesherinne
ringen ophalen. Kortom ze waren voor elkaar 
bestemd. 
Helma begon weer een centje bij te verdienen 
voor de extra dingen. Een weekendje lekker weg 
of de computer waar de jongens, maar ook Zij 
veel interesse in had. 
Toen het vorig jaar bleek dat ze ongeneeslijk ziek 
was, stelde ze zich onoverwinnelijk en vol goede 
moed op om te vechten. Niet opgeven, door
gaan, ze had nog zoveel om voor te leven. 
Hoewel de laa tste weken zwaar waren, ook voor 
Wijnand en de kinderen, hebben zij haar alle aan
dacht gegeven en liefdevol verzorgd. Het was 
voor Helma dan ook heel belangrijk dat ze thuis 
in haar vertrouwde omgeving kon blijven. Helaas 
heeft al haar kracht, vechtlust en moed tot de 
laatste dagen toe het niet overwonnen 

Voor uw belangstelling tijdens hoor ziekte en mede
leven na het overlijden danken wij u hartelijk. 
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