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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA HEIJMER 

Zij werd geboren op 6 januari 1912 te Hengevelde. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken is zij overle
den op 2 mei 1994. Na de viering van de Eucharistie in 
haar parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Hen
gevelde op 7 mei, werd zij begraven op het kerkhof van 
de parochie. 

Ons leven ontvangen wij als een geschenk uit God's 
hand. De talenten, waarover wij mogen beschikken, heb
ben wij niet alleen gekregen voor ons eigen geluk. We 
hebben een hart om in zorg en liefde voor elkaar te leven. 
Als oudste van de meisjes is Anneke voor haar broers en 
zussen altijd als een moeder gebleven. Zij regelde de 
huishouding, handwerk ging haar goed af, maar ze kon 
ook melken en hielp bij alles op de boerderij. Bij familie 
en in de buurt deed men niet tevergeefs een beroep op 
haar. 
Anneke was heel godsdienstig. Bij de Mariakongregatie 
wilde zij niets missen. Ook haar bedevaarten naar Ke
velaer gaven haar kracht. En jarenlang was zij degene, 

die moest voorbidden als er iemand gestorven was. Ze 
ging ook heel graag naar feestjes en kwam zeer opge
ruimd thuis. 
Broer Johan stierf, toen de nieuwe bungalow klaar was. 
Met z'n vijven leefden ze verder in een sfeer, die ook gro
tendeels door Anneke werd bepaald. Toen zij ziek werd 
en verpleging nodig had, wilde niemand haar naar het 
ziekenhuis of verpleeghuis laten gaan. Een intensieve en 
langdurige verzorging door haar huisgenoten en door 
vele anderen hebben het mogelijk gemaakt, dat zij thuis 
mocht zijn en daar kon sterven. 
Sterven is voor ons de overgang naar de plaats in het 
hemels Vaderhuis, die Christus voor ons heeft bereid bij 
zijn glorievolle Hemelvaart. Met gevoelens van dankbaar
heid bidden we Anneke die plaats toe. 

Anneke, leef in God. Wij blijven met jou vere
nigd in gebed en de Heilige Communie, en wij 
zullen steeds dankbaar gedenken jouw liefde
volle zorg aan ons besteed. En wees onze 
voorspreekster. 

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