
In paradisum deducant te Angeli 

In dankbare hennnenng aan onze moeder 

Rika Bernarda Heuvel 
echtgenote van Antonius Hendnllus P1sano 

ZIJ werd geboren op 11 juni 1916 te Hengelo. Op donder
dag 28 december 2006 as zij rustig en kalm thuas te Hengelo 
overleden 
De wtvaartd1enst had plaats in de parochiekerk van de O.l 
Vrol!W te Hengelo op 31anuari 2007, waarna de crematie
plechtighe1d volgde Ie Usselo. 

Zij leefde als een gelovige vrouw diè veel voor Maria over
had. Ook VOO( de zieke medemens en bejaarden heeft ze 
zich belangeloos ingezet Maar vooral was ziJ ruim 57 1aar 
een toegewijde echtgenote voor haar man en een zorg
zame moeder VOO' haar 2 kinderen In het bijzonder be
kanmerde zij ZlCh om het welzijn van haa' dochter äae ziJ 
van echt-moedert11ke raad voorzag. 

Tlus kon ze zx:h 1.1tleveo 11 haa' hobby's kacen, wassen en 
handwerken. Met eenvoudige recepten maakte ze het lek
kerste eten klaar Vervuilde kleren wist ze altljd schoon te 
kri19en. Va« een gebre1de 11\Ji, sok of handschoen ZJJn kilo
meters garen door haar handen gegaan. Elk voorjaar wist 
ze uit de bloementuin de mooiste boeketten samen te stellen. 

Een bijzondere gave van moeder was haar kennis van het 
latijn. Ze heeft ons de belangrijkste latijnse woorden en 
spreuken geleerd, evenals de latijnse misgezangen. 

Ze WISI het bombardement op de biMenstad van Hengelo 
ui de schuilkerder te oveneven. Nadrukkelijk wees ze ons 
op de broosheid van het teven. Als we weggingen, klonk 

het 'Zul je VOO'Zichtig zijn' en 'Blijf niet te lang weg'. 

Moeder kende veel mensen uit de parochie en stad van 
naam en toenaam. Het parochieblaad1e spelde ze van 
A tot z. evenals de overtijdensberichten. Ook de vroegere 
binnenstad kende ze heel goed. Uren kon ze genieten 
van fotoboeken over oud-Hengelo die wij voor haar 
meebrachten. 

Zonder te klagen heeft ze aanvaard dat haar gezondheid 
geleidelijk achteruit ging. Eerst ging het fietsen niet meer. 
toen werd het lopen moeilijker Vervolgens moest ze steeds 
meer huishoudelijke laken uit handen geven. Maar ze bleef 
altijd optimistisch en betrokken bij alles wat we deden. 'Ge
woon verdan goan, komt wel goed' zei ze dan en ook 'Ik blijf 
het liefst thuis'. 

Wal waren we bl11 dat we zo'n lieve moeder onze zorg en 
toewijding konden geven. Net toen we dachten dat haar 
herstel zich inzette. iS ze rustig en vredig temdden van ons 
ingeslapen. 

We zï;i diep bedroefd om je heeragaan Maar we zijn God 
dankbaar dat Hij jou zo lang bij ons heeft gelaten. 

Lieve vrouw en moeder. wat je va« ons hebl gedaan. 
zullen we nooit vergeten. 

Mogen de engelen 1e begeleiden naar het 
eeuwige paradys. 

Voor uw belangstelling en medeleven, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Hengelo, januari 2007 

Antoon Pisano 
Jan 
Manon 


