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In onze gebeden en heilig Misoffer 
willen wij dankbaar gedenken 

HEINTJE DE HAAN 

Zij werd geboren 23 februari 1897 te Wilp, 
in de parochie Duistervoorde - Twello en 
gesterkt in Lourdes door de heilige sacra
menten der zieken op 29 september ll ., is zij 
op 6 februari 1978 in het Sint-Jozefziekenhuis 
te Doetinchem overleden en vanaf 10 februari 
d.o.v. wacht haar lichaam de verrijzenis af 

op het r .-k. kerkhof te Wehl. 

We zouden haast kunnen zeggen: 0. L. Heer 
heeft haar op haar wenken bediend. Op eigen 
verzoek werd zij veertien dagen geleden in 
het ziekenhuis opgenomen en toen zij 't ook 
daar niet meer zag zitten en ook niet graag 
helemaal hulpbehoevend en afhankelijk in 
11 Oldershove 11 wilde terugkomen en daar, 
naar haar mening, anderen en zichzelf tot 
last zou zijn, toen wilde ze dan maar liever 
dood zijn, en de oproep kwam. Een werkzaam 
leven heeft ze achter de rug. Als kind heeft 
ze haar vader verloren en tot over de vijftig 
heeft ze samen met haar moeder geleefd en 
voor haar en haar moeder met naaien de kost 
verdiend en na de dood van haar moeder 
heeft ze drie pastoors en verschillende kape
laans op hun wenken bediend met daarbij ook 
haar welgemeende en eerlijk bedoelde op- en 
aanmerkingen en na veel omzwerven van de 
ene pastorie naar de andere, is zij nu acht 
jaar geleden aangeland in "Oldershove1' waar 
ze graag was en dat ze door dik en dun 

binnens- en buitenshuis verdedigde en ook 
die acht jaren in ruste, heeft ze niet in ledig
heid doorgebracht en nog vaak zal met 
dankbaarheid en vreugde aan haar worden 
teruggedacht. Nu zal ze daarboven weer 
velen ontmoeten en ook voor ons allen ten 
beste spreken, wat wij ook zullen doen voor 
haar, want niets menselijks was haar vreemd. 
Geve God haar de eeuwige rust en de 
eeuwige vrede en zekerheid. 

Onze Vader. - Wees gegroet. 
Dat zij ruste in vrede. 

H . Martinus en H . Clara, bid voor haar. 

t Voor uw deelneming betoond 
bij het overlijden en de begra
fenis van 

Hendrika G. de Haan, 

betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

M. M. B. Kogge/, 
exec. test. 

Wehl, februari 1978 


