
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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Dankbaar gedenken wij onze dierbare 

moeder, oma en overgrootmoeder 

Elisabeth Johanna Maria 
Exterkate 

_.. sinds 21 februari 1953 weduwe van 
Gerhardus Hermannus Heuker of Hoek 

Moeder en oma werd geboren te Stad Delden 
op 18 oktober 1896. 
Zij is, voor ons onverwacht, gestorven op 
dinsdag 3 december 1985 in het Gerardus 
Majella Ziekenhuis te Hengelo, nadat zij de 
avond tevoren het Sacrament van de Zieken 
had ontvangen . 
We hebben voorgoed van haar afscheid 
genomen tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 
6 december in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Beckum, waarna we haar te 
ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Allen die veel voor moeder en oma hebben 
betekend en die ons deze dagen nabij waren, 
zeggen we heel oprecht dank. 

De familie 

Vrij plotseling hebben we afscheid moeten 
nemen van moeder en oma . Door haar 
goede gezondheid heeft zij een hoge leeftijd 
bereikt. Naar haar eigen zeggen heeft ze een 
mooi leven gehad. Ze ging graag en veel uit, 
alle verjaardagen werden bijgehouden. Stil 
zitten was er niet bij, ook op haar oude dag 
niet. Menig paar sokken heeft zij voor de jon
gens gebreid . Zelf zag zij er altijd heel ver
zorgd uit. Graag was ze het middelpunt, ook 
in de gesprekken. Met genoegen praatte ze 
over vroeger, vooral ook over de oorlogstijd, 
waarin ze veel voor anderen gedaan heeft. 
Dit jaar ontving ze nog de Yad Vashem 
onderscheiding, die werd uitgereikt aan 
Nederlanders, die in de Tweede Wereldoor
log het leven gered hebben van Joodse 
medeburgers. Soms kon ze wel eens wat 
hard overkomen, want ze zei altijd de waar
heid, al waren haar gedachten in zekere zin 
modern naar deze tijd toe. Ze wilde het liefst 
alles zelf doen en van niemand afhankelijk 
zijn. Daarom mogen wij met een gerust hart 
zeggen, dat ze een mooie dood heeft gehad, 
omdat ze niet aangewezen was op de verzor
ging van anderen. Ze was er ook helemaal 
klaar voor. Vanuit haar geloof, dat voor haar 
een steun was en een stuk leven, was het nu 
goed zo. Tot het laatst toe helder, is zij rustig 
ingeslapen. Ze wist zich veilig in Gods hand. 
Wij mogen dankbaar zijn voor haar leven en 
haar zo toevertrouwen aan de God van alle 
leven. Bij haar afscheid mogen we zeggen: 
Moeder, oma, leef voor altijd gelukkig verder 
bij onze God en Vader. 


