


Als dankbare herinnering aan 

MARIA GERTRU_D PLIETKER 
weduwe van Gerhard Bernhard Heurman. 

Zij werd geboren te Epe (W.Dld.) l 7 januari 
1902. Gesterkt door de Sacramenten der 
Zieken overleed zij te Glanerbrug 19 no• 

vember 1984. Wij hebben haar lichaam te 
ruste gelegd op het parochie-kerkhof te 

Glanerbrug 14 november 1984. 

Goede God en Vader, lang mochten wij on
ze moeder en oma in ons midden hebben, 
als middelpunt van onze familie. Daarom 
doet ons dit afscheid pijn. Wij troosten ons 
met de gedachte dat zij mocht sterven zoals 
zij zelf graag wilde: in eigen huis, temidden 
van haar kinderen, zonder angst en begeleid 
door ons gezamenlijk gebed. 
Ondanks verdriet om dit afscheid, mogen 
wij U erg dankbaar zijn voor haar lange le
ven in ons midden. Wij bewaren veel goede 
herinneringen aan haar. 
Want zij was een zorgzame, hartelijke moe· 
der voor ons; samen met vader gaf zij haar 
levenskracht voor haar gezin: haar werk, 
aandacht, liefde, dag en nacht. Zij was een 
diep gelovige vrouw, nam tijd voor gebed; 
zij leefde in groot godsvertrouwen, zij voel
de zich gedragen door Uw liefdevolle aan
dacht; daarom kon zij ook in donkere tijden 
het leven aan. 
Maria was haar grote voorbeeld en vertrou
welinge. 

Dat grote godsvertrouwen bracht zij over op 
ons, omdat zij zelf het voorbeeld gaf. 
Groot waren haar interesse en aandacht voor 
ons, haar kleinkinderen en onze vrienden, 
voor ons werk en onze studie, voor onze 
vreugde en onze hobby's; zij volgde ook ons 
met zorgzame liefde; wij konden rekenen 
op haar gebed als wij ergens tegenop zagen, 
maar zij leerde ons ook dagelijks dankbaar 
te zijn voor het vele goede en dit in ons ge· 
bed uit te zeggen. 
Goede God, door onze moeder en oma hebt 
U ons veel goeds gegeven in ons leven. Wij 
willen U daar dank baar voor blijven. 
Help ons de vele goede herinneringen diep 
in ons hart te bewaren. 
Graag wilde zij nog lang temidden van ons 
leven, als ze maar niet tot last zou worden. 
Haar diepe verdriet was dat zij door haar af
hankelijkheid veel tijd en inspanning vroeg 
van haar huisgenoten, die zo lief en goed 
voor haar waren. Daarom probeerde zij at· 
tent dankbaar te zijn voor alle zori en lief
de, die zij dag en nacht in eigen huis mocht 
ondervinden tot het einde toe. 
Goed God, wij danken U voor het rijke le• 
ven van onze moeder en öma. Moge zij nu 
delen in de vrede van Uw vaderhuis, samen 
met de vele familieleden, die haar zijn voor
gegaan. 
Heilige Maria, moeder van Christus en onze 
moeder, bid voor haar en voor ons allen. 

Voor uw deelneming en belangstelling zeg• 
gen wij U hartelijk dank. De familie. 


