
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinnering aan 

WILHELMINA BEUKERS 

weduwe van 
Johannes Wilhelmus Heijnen 

Haar leven, da,t zo p,lotseting eind'igde, be
gon op 20 apnil 1923 te Erica. Hier trnd ze 
i~ het 'hu,welijk op 1 juli 1947 -en schonk aan 
8 kinderen het teven. 
De opgave van haar teven lag in haar gezin . 
Ze werkte hard, was eenvoudig, bescheiden 
nooht aan zichzel·f denkend, maar steeds aan 
de ander,en. Ze maakte van haa,r huis een 
thuis; waar ieder we,tkom was, waar ze voo.r 
iedereen klaa,rstond. Er w,as altijd een sfeer 
van hartelijkheid, blijheid, gezelligheid. En 
wan~eer ze dan al haar kinderen en ktei-n
k,inderen om _ zich ,had, was ze overgelukkig, 
Zo vormde zich een hechte familieband , waar 
ma de laatste 4 jaar all,een de spil was. 
In dagen van vreugde niet alleen, maar ook 
in tijd-en van ziek,te en leed wist ze de fa
milieband door haar liefde en zorg te ster
ken. Ze toonde 2iich zo als een sterke vrouw 
in een broos lichaam. 
In de ur,en van haar ziekzijn , van de beproe
ving verlangde ze soms bij pa te zijn . Maar 
wanneer ze het weer aan kon, telden weer 
op de eerste plaats haar ki:nderen. 
Ze kon 't steeds weer aan , omdat ze leefde 
uit een diep getoo,f. De Eucharistie gaf haar 
krach,!. Haar grnte Maria-verering gaf haa,r 
een houvas,t. 
Toen ze tijdens haar laatste grote ziekteperi
ode de nieuwe shtuatie aanvaard, had, leefde 
ze weer op, werd weer blij, kwam naar huis. 

Na ruim een week, weer met spoed in Em
men opgenomen , werd ze ons op die dag 
nog , 14 febr.u_a ni 1985, ontnomen, door haar 
Schepper thuIsge·haald. Vanaf toen was ma 
bij papa. 
l,n ons midden is een grote leegte onts,taan, 
aaarom zI1n we zo bedrnefd:, maar tegelijk 
dankbaa,r voor haar leven voor - en met ons. 
Haa,r li,efde en zor,g willen we in ons teven , in 
onze gezmnen verder gestal,le geven. Ver
bonden te blijven in onderl,inge liefde, in 
vectrouwen op Gods aanwezigheid, daarmee 
eren we ma het meest Daar wij geloven in 
d,e opstandling, vertrouwen we haar lichaam 
op 19 februari 1985, na een Euchanistievieri,ng 
ten afscheid, op ',t R.K. kerkhof te Erica, aan 
de aarde itoe . 
Goede God, wij troosten ons met de gedach
te, dat het heerlij'k is voor altijd bij U thuis 
te zij,n. Geef onze ma, Uw di,enares Wilhel
mIina deel aan Uw eeuwig leven, 

Voor uw bliJken van meeleven, belangstelling 
en gebedl, zeggen wij u hartelijk dank. 

~inderen en kleinkinderen. 


