
Voor Uw medeleven en belangstelling bij het 
ziek-zijn en overlijden van onze zorgzame 
moeder en lieve oma zijn wij U zeer dankbaar. 

Adriaan en Nelly van den Heuvel 
Rob, Bram, Loes 



"In je hart leven mensen 
die daar helemaal thuis zijn 
en die daar blijven wonen 
zelfs als ze er niet meer zijn". 

Ter dankbare herinnering aan 

HANNEKE KERKHOF 

echtgenote van 

WILLEM VAN DEN HEUVEL t 

Zij werd geboren te St. Oedenrode op 17 decem
ber 1923 en overleed te Helmond op 20 septem
ber 1992. Op 23 september hebben wij afscheid 
van haar genomen in de St. Lucia-kerk te Mierlo
Hout en haar lichaam te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof, aldaar. 

Oma is er met meer. 
Zondagmorgen heeft ze thuis in haar vertrouwde 
omgeving afscheid van ons genomen. Dat was 
haar grote wens. Zachtjes is ze ingeslapen. 
Tot het laatst is ze op de been gebleven, hoewel 
het steeds moeilijker werd. Ze heeft zelden ge
klaagd en haar ziekte altijd van de positieve kant 
bekeken. "Ik ben al 78 jaar en ergens moet je 
toch sterven". Het viel haar schijnbaar niet moei
lijk om over haar ziekte te praten. Dat maakte het 
voor ons een stuk makkelijker om haar te helpen. 
Oma heeft haar hele leven hard gewerkt, vroeger 

1n Nijnsel en later op Medevoort en Stepekolk. 
Gelukkig heeft ze samen met opa nog bijna tien 
f11ne jaren doorgebracht in de Slegersstraat. Ze 
was dankbaar dat ze vader met ons mocht verzor
gen en dat zij overbleef. Hoewel het niet meeviel 
alleen te zijn heeft ze daar weinig over geklaagd. 
Haar enige opmerking daarover was: "Als je al
leen thuis komt kun je tegen niemand iets vertel 
len". Ze bleef ijverig en had nog een enorme 
energie en wilskracht. Het was voor ons heel fijn 
om naar haar toe te gaan omdat ze nooit klaagde 
en het leven altijd van de positieve kant bleef 
zien. Ze probeerde die instelling en haar rust over 
te brengen op andere mensen. De kleinkinderen 
waren alles voor haar. Ze hebben vele dagen en 
nachten bij opa en oma Mierlo-Hout doorge
bracht. Zelfs tijdens haar laatste levensdagen 
sliepen ze bij oma in huis. Opa en oma hebben 
hen leren kaarten. Ze was een echte lieve oma 
voor hen. Wij zijn blij met haar te hebben mogen 
leven en hopen iets van haar overgenomen te 
hebben. Haar positieve instelling en haar wils
kracht putte ze uit haar geloof. Ze was zeer 
gesteld op de wekelijkse communie, dat was een 
hoogtepunt voor haar waar ze naar uitzag. 
Het Sacrament der Zieken heeft ze ook ten volle 
meegevierd. Ze was klaar om haar Schepper te 
ontmoeten. We mogen geloven en vertrouwen 
dat ze nu thuis is bij God in de hemel. 

Lieve moeder en oma: 

Bedankt voor alles en tot weerziens. 


