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GEERTAUIDA VAN DER BURGT 

wed~Jwe var 
Johannes W1lhelmus van den Heullol 

Geboren te Rosmalen 30 augustus 1909 en alda"r over 
leden 9 augustus t992. 

Na de urtvaartdrenst rn de Bernadertekerk op 14 augustus 
1992 is zij bijgezet op de R.K. begraafplaats aldaar 

Ofschoon WIJ op haar heengaan voorbereid waren. kwam 
toch haar overhJ<lon nog on11erwacht. Het s moeili1K on
oer woordel' te brenger' hoe WIJ ons moeder zulle!' mos

sen. Moeder was een openrart•ge vrouw, ze kon redltw: 
de .... aarhl!ld zegger' Ondanks haar zwakke en wal'kele 
gezondhe1d, was ze eel' p,mge vrouw, IT"et groot aoor

zertingsvermogen. Zit was een goede hartei.,ke vrouw. 
meelevend en begaan met de medemens. Een vrouw die 

voor reder klaarstond en r1verig bezig met de zorg voor 
haar gez,n. Een goede en zorgzame moeder Ze ll•elr! 

van orde en regel. Je konlOmaar nret doen wal Jo w•lde. 
Samen met haar man heeft ze haar vrJf konderen eon f•Jne 
Jeugd gegeven. Het was voor allen een moorP titd n hun 
ieven. 24 Jaar geleden strerf haar man; Moeder hech dlliH 

heel veel onder geleden. Ze hee~ dat noo~ goed k.Jnrlt.n 
verwerkefl En nog eens werd ze door ee~ gr..>Ot verJrret 
getroffen toen tJaar zool' Henk op 38 1:~rrge lce~rJd 

over' eed Het was een vrnr' kC' ~l;p voor haar Maar ZIJ 

heeft er z~ch dapper doorheen nazet rn onze ogen was 

ze een moeerge vrof.NI. Een grote ont•pannrng was 't 
voor haar om 't level' thurs te ondecbrckel' door gezellig 
urtgaan met haar k.nderen. Zoals l'ot ook een nroot ple

zrer voor haar was OrT onder mensen te ZrJn, daar hdd ze 
onhpannrng en affcrdinc; Moeder w~:. een vrouw die 

wilde weter> dat ze er Wd;. tl.l • .H mondJO roeren kon ze 
prrma. Groots was ze met h~.-.r ~lern~rnderen en t beloe
ken van haar k1nderen w.1s tolkons wocr eon vreugde 

voor haar Ongeveer 8 jaar geleden kwam ze rn 'De 
Annenborch", op haar ergen te lc11en werd te moertrjk. In 

·oe Anncnborch" stond TrurKO van der Burgt zoals 
velen ~>aar noemden, bekend .:.Is ce:1 goede mee evende 
vrouw met echte belar g~tclhng voor •eder De .aatsre 

;Jren werd I stol om t.aar he<>l' Ze kwam steeds mrnder 
van haar kamer, drLkte werd te vee voo' haar het adem

'lalen grog moe ··,•er Moeder w. ~ een drep gelov•ge 
vrouw, 'net grote lrefde voor M.:.rra val' Banneux Waar ze 

l"'eerrl'a•en ter beclevJ<ut ~ neweest. De laatste lrJd van 
h,1,u leven had ze IT'aar een ver .1nger rust En are rust 

hee~ ze nu gekre>JCI MogE ze cbn nu ook , usten. t)rJ 

God de Vader van de mensen en hiJ Marra haar hemelse 
moeder 

Voor Uw bl:;ken van medeleven, na het neg onverwacht 
overlijden van moeder. zeggen WIJ U oprec N dank 

de FaiT'ilre 


