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In dankbare herinnering aan 

MINA HEIJMER 

die bij haar H. Doopsel de namen ontving 
ANNA WILHELMINA 

Zij werd geboren op 1 juni 1914 te Hengevelde. Gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken is zij in de volle over
gave van ons geloof op 25 oktober 1995 in het ziekenhuis 
van Hengelo overleden. De Uitvaart heeft plaats gevon
den in haar parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te 
Hengevelde op 30 oktober, waarna zij is begraven op het 
kerkhof van deze parochie. 

Van de zeven kinderen, die binnen het gezin van vader en 
moeder Heijmer mochten blijven leven, was Mina de mid
delste. Natuurlijk kwam alle werk van de huishouding en 
de boerderij wel op haar af, maar in de tuin kon zij zich uit
leven. Zij bewonderde de groei en bloei van bloemen en 
planten. En zij hield ook niet alleen van de schoonheid van 
de natuur, maar zij was altijd voor mooi. 
Mina was een gelovige vrouw, die in haar leven probeer
de de Wil van God te volbrengen. Ze was nuchter genoeg 

om te erkennen, dat we in dit tijdelijk leven altijd onvol
maakt doen. Maar vanuit de kracht van haar gebed wist zij 
heel goed haar lot te dragen. Haar levenslot heeft zij wel 
eens als zwaar ervaren. Haar eigen gezondheid was 
jarenlang niet zonder zorg en angst, maar ook het verlies 
van Johan en de ziekte en het sterven van Anneke heeft 
haar diep getroffen. Intens leefde zij met hen mee. 
Maar Mina leefde niet alleen mee met haar huisgenoten, 
ook met het lot van dorpsgenoten en medeparochianen 
was zij begaan. Bij vreugde en verdriet in de kring van 
familie of buurt was zij belangstellend en hartelijk. 
Hoezeer wij ook op deze aarde bij elkaar willen horen en 
willen blijven, we weten dat ons een plaats wacht in het 
niet door mensenhanden vervaardigd Vaderhuis, in de 
hemelse Heerlijkheid. We hopen, dat Mina daar de bekro
ning en de voltooiing van haar leven zal vinden. 

Mina, leef in vrede verder bij God, 
die wij nu danken voor jouw liefde en zorg. 
Wees, in eenheid met al onze dierbare overledenen 
een voorspreekster voor ons, die jou zullen missen.' 
Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling en hulp, alsmede 
voor Uw hartelijke wijze van deelneming tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Uit aller naam: familie Heijmer 


