


t 
Ter dankbare herinnering aan 

ANNA MARIA BRUINS 

sinds 12 april 1976 weduwe van 

Hendrikus Albertus Heijnen 

,,. Ze werd geboren 18 december 1913 te Erica. 
Na een kortstondig ziekbe,d overleed zij in 
het Scheperziekenhuis te Emmen op 20 
apnil 1991. De donderdag daarop 25 april 
namen we afscheid van ·haar met een uit
vaartviering in de paroohiekerk te Erica, 
waarna ze is begraven op het R.K. kerkhof 
aldaar. 
Zij was 38 jaren ge lukl<i.g getrouwd met haar 
man Bertus. Samen kregen zij zes kinderen 
waarvan een zoon,tje heel jong is gestor
ven . 
Lief en leed hebben ze samen ,gedee ld. Na 
de oor log wer-kte haar man een aantal ja
ren in de polder, zodat ze i,n de week al
leen was met haar kinderen. Toen hij echter 
af moest zien van de volle inzet voor zijn 
werk, kreeg ze hem meer thuis en konden 
ze samen de diingen doen waar ze nog niet 
aan toe waren gekomen. Beiden waren blij, 
toen ze in 1976 een nieuw huis aan de Dod
degras mochten betrekken. 
Samen hebben ze er niet lang van mogen 
gen,ieten. Ze woond,en er nog maar een 
maand toen haar man overleed . Dat verlies 
heeft ze eigenlijk nooit goed kun nen ver
werken. Ze voelde zich dan ook vaak alleen 
en eenzaam. 

Naar bu·ilen ,t,oe leek ze ster-k en kon ze 
soms fel reageren. 
Ge-loof in God en naar de kerk gaan waren 
voor haar een vanze lfsprekendheid. 
Toen het fietsen niet meer ging en het lo
pen haar de laatste jaren moeilijk viel, keek 
ze er iedere zate rdag weer naar uit om 
met de auto naar de kerk te kunnen. En 
ze was altijd vroeg. 

God, Vader 
wij danken U, dat u onze moeder en 
oma op deze vredige wijze tot U hebt 
genomen . 
Moge zij nu ge-nieten van een vreug 
devol samenzijn bij U, dat duurt tot 
in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Voor uw meelev,en en gebed in deze dagen 
van droefheid zeggen wij u hartelijk dank. 

De kinderen en klein
en achterkleinkinderen . 


