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In dankbare herinnering aan 

GezienaAleidaMaria Heerink 
sinds 30 september 1986 weduwe van 

Gerardus Johannes Derkman 

Zij werd geboren te Beuningen op 10 september 
1913 en overleed te Losser op 3 januari 20l0. 
Op 8 januari werd zij, na de plechtige uitvaartviering, 
begraven op het kerkhof te Rossum. 

Als oudste dochter in een katholiek boerengezin 
met 6 kinderen werkte ze al vrneg zonder klagen 
mee op de boerderij, mede omdat bij haar het 
"eert uw vader en uw moeder" hoog in het vaandel 
stond. 
Op 30 september 1948 trouwde ze met Gerard 
Derkman en gingen ze samen wonen op de 
boerderij in Lemselo. Ze kregen 4 kinderen van 
wie niemand zich later geroepen voelde om de 
boerderij voort te zetten. Het werd stiller rondom 
moeder en pa, toen de kinderen het huis verlieten 
om te gaan studeren. Moeder had het hier niet 
gemakkelijk mee, mede vanwege haar zorgzame 
karakter. Ze was wat zwaar op de hand, maar had 
ook een groot gevoel voor humor. 
Moeder was trots op haar kinderen en vertelde 
vaak aan anderen over hun studie en later hun 
baan.Toen er kleinkinderen kwamen, kon ze ook 
erg van hen genieten; ze kwamen graag in Lemselo 
op bezoek. 

Het was een grote schok voor moeder toen pa in 
1986 onvervvachts overleed. De boerderij werd 
verkocht en ze verhuisde naar een aan leuningwoning 
in Weerselo. Dit betekende een grote verandering 
voor moeder, die vaak verzuchtte dat zij zo slecht 
tegen veranderingen kon. Mede door haar sterke 
geloof en \\1lskracht bleef ze in deze moeilijke tijd op 
de been. 
Ze bezocht trouw elke morgen de mis in de kapel en 
nan1 enthousiast deel aan de activiteiten van het 
huis. Ook hield ze erg van zingen, vooral Marialied jes. 
De bezoekjes van haar kinderen konden haar niet 
lang genoeg duren, deze betekenden veel voor haar. 
Ze genoot van de uitstapjes met haar kinderen, zoals 
de dagtochten naar Kevelaer en de kampeer
weekenden. Toen haar gezondheid achtemitging, 
verhuisde ze in februari 2008 naar een kamer in het 
verzorgingstehuis. Het viel haar niet gemakkelijk 
telkens een stukje van haar zelfstandigheid in te 
leveren. 
In maart 2009 verhuisde ze naar de Beethoven en 
begin december naar het verpleegtehuis in losser, 
waar ze op 3 januari 2010 rustig is ingeslapen. 

Voor al uw blijken van medeleven willen we uhattel\jk 
bedanken. 
Kinderen en kleinkinderen. 


