
Zoals een bloem de zon nodig heeft 
om bloem te worden, 
zo heeft een mens de liefde nodig 
om mens te worden. 

Dankbaar leeft in ons voort 

Maria Engelbertha van de Ven 
echtgenote van 

Martinus Petrus Heijmans 

Moeder van 

Jeannie. Adri en Frank 

Zij is 31 maart 1917 in Haaren geboren. 
Geheel onverwachts stierf zij 

op 8 november 1992. 
Haar lichaam hebben we in Biezenmortel 

te rusten gelegd. 

Bertha is opgegroeid in een gezin. waar men 
met elkaar meeleefde. waar men hart had voor 
elkaar en ook enkelen zich bereid verklaarden 
voor de Dienst des Heren. 
In die huiselijke. hartelijke sfeer is zij mens 
geworden. is Bertha gevormd tot de persoon· 
lijkheid. die met geest en hart zoveel goeds 
heeft kunnen doen: 

- goeds voor haar vader. die moeder vroeg 
moest missen: 
de zorgende taak als oudste meisje in het ge· 
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lat~r de verzorging van vader Heijmans en 
vader van de Ven; 
tenslotte ging van haar ook een stimulans en 
hartelijkheid uit om haar broers en zussen bij 
elkaar te houden en zó een fijne band te blij
ven beleven in feestelijke en droeve dagen. 

Zó uitgegroeid tot een kordate, flinke vrouw. is 
zij in het huwelijk met Tinus44 jaar echt geluk
kig geweest. Samen deelden zij lief en leed; zij 
voelden elkaar aan; zij begrepen elkaar: twee 
contente. gelukkige mensen. 
Bertha was een wijze en lieve moeder voor d'r 
kinderen en kon zó genieten van d'r kleinkin
deren. 
Als gelovige mensen van huis-uit vertrouwden 
zij op Onze Lieve Heer. Tot het laatst toe von· 
den zij bij Hem steun in de Heilige Mis en heel 
bijzonder had Onze Lieve Vrouw een warm 
plaatsje in haar hart. 
Bertha. je hebt veel goed gedaan; je hebt zeker 
een ereplaatsje in de hemel. Spreek daar voor 
om, ten beste! 

Hartelijk dank voor uw gebed en meeleven bij 
het afscheid van moeder en oma. 

Familie Heijmans-van de Ven 




