
Ter dankbare herinnering aan 

GOVERDINA MARIA SPRENGERS 

weduwe van 

PETER JOHANNES BAKERMANS 

Geboren te Lierop op 24 oktober 1893 en 
overleden te Heeze op 12 mei 1986. 
Wij hebben afscheid van haar genomen in 
een viering van de eucharistie op 16 mei en 
haar bij haar man te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof te Heeze. 

Zij is een geweldig goede moeder geweest, 
die het allerbeste van zichzelf gegeven heeft. 
Eerst deed ze dat samen met haar man, maar 
veel te vroeg stond ze alleen in de zorg voor 
haar gezin. 
Toen bleek hoezeer zij een sterke vrouw was. 
Zij wist van aanpakken. 
Ze had hart voor de boerderij. 
Ook later bleef die belangstelling voor het 
buitenleven en voor de natuur: ze vond haar 
plezier in de tuin en vooral van bloemen kon 
ze genieten. 
Zo leefde ze een leven van eenvoud en tevre
denheid, weinig vragend voor zichzelf, maar 
vol aandacht voor anderen. 

En onder die anderen namen later haar klein
kinderen een grote plaats in en tenslotte 
mocht ze ook overgrootmoeder worden. 
De tien laatste jaren van haar leven bracht ze 
door in het bejaardenhuis. Ook daar wachtte 
haar een groot kruis, waardoor de laatste 
jaren van haar leven getekend werden. In 
haar afhankelijkheid was ze dankbaar voor 
de goede zorg in het huis en de lieve steun 
van haar kinderen en kleinkinderen, vooral 
van Marie en van haar zus Hanneke. 
Haar leven lang vond ze haar kracht in het 
kontakt met Onze Lieve Heer: bidden deed 
ze graag en veel. En intenties waren er altijd 
genoeg. 
Dankbaar bewaren wij haar beeld: het vrien
delijke gezicht, waarop de tevredenheid zo 
duidelijk te lezen stond. 
We proberen verder te gaan in haar geest. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
onze goede moeder en lieve oma zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




