
Dankbaar gedenken we 

Marie Heuvel - Engbars 

weduwe van Gerard Heuvel 

Geboren 30 januari 1918 te Beuningen. 
Overleden 11 maart 2005 te Denekamp. 

Na de gezongen uitvaart op 16 maart hebben we haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar man op 
het R.K. kerf<hof te Deumingen. 

Ma groeide op in een gezin van negen kinderen, "B~e'n 
Dinker. Haar vader overleed toen zij nog erg jong was. 
Nadat ze de lagere school had doorlopen ging ze in 
betrekking bij Wissink-Bos. 
Ze leerde pa kennen doordat ze bij de familie Heuvel 
kwam te werken. Nadat ze nog enkele jaren bij 
De Kul werkte trouwde ze op 20 mei 1947 met Gerard 
Heuvel. Samen kregen ze zes kinderen en zeventien 
kleinkinderen. 
~ Verlies van haar schoondochter Gerda heeft haar 
erg veel pijn gedaan. Het achterkleinkind dat op komst 
is kon ze niet meer meemaken. 
Ma was boerin in hart en nieren. Vele hobby's had ze: 
uitgaan, koopjes halen, wandelen, fietsen, breien, 
appels schillen en ook de vruchten uit de natuur 
plukken. 

Als ze het moeilijk had stak ze een kaarsje op voor 
Maria. Ze ging naar Kevelaer, Banneux en Leurdes 
op bedevaart om Maria te vereren. Ze hield van 
uitgaan. 
Ook van de kleinkinderen kon ze genieten, waar ze 
altijd snoep, chips en drinken voor in huis had. 
Dankbaar waren pa en ma dat ze hun VIJllig jarig 
huwelijk samen met alle kinderen en kleinkinderen 
konden vieren. 
Na enkele jaren dagverzorging ging ma naar de 
verpleegafdeling in Denekamp. Ze werd h1er goed 
verzorgd en was erg geliefd, omdat de humor bij 
haar nog lang bleef. Haar 87 -ste vel')aardag hebben 
we samen gevierd en hier heeft ze nog volop van 
genoten. 

Lieve ma en oma, we zijn je dankbaar voor 
de fijne jaren die we samen hebben gehad. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


