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Dankbare her innering aan 

Wlllemina Margaretha Heijne 

Ze werd geboren op 17 maart 1901 te Val
thermond. Haar ja-woord gaf ze 31 mei 1932 
aan Johannes Hinderikus Lubberman van 
wie ze sinds 6 augustus 1982 weduwe' was. 
Het begin van deze eeuw e iste een strenge 
opvoeding onder het devies: .,B idden en 
werken." Door werken en bidd en groeide 
ze uit tot een nterl<e vrouw met een mar
l<ante persoonlijkheid, die niet arrog ant was . 
Haar leven was werken op het land en bij 
' t vee. Het land bewerken omdat je ervan 
moest leven . 
Z_e had met haar man een gez in , waar 5 
kinderen moesten opgroeien en groot zijn 
geworden . Dat ze niet meer kon werken -
haar handen vroegen er naar - vond ze 
heel erg. Je was dan , voe lde je, niets meer. 
Ze kon zich in deze tijd niet meer vinden . 
De techniek, de ellende overal in de we
reld , die dat teweeg bracht, daarmee maak
te het mensdom zichzelf kapot. 
Ze heeft niet ge leefd om schatten te ver
zamelen; ze bleef ook toen 't beter kon een 
besche iden vrouw, eiste voor zichze lf niets , 
was zuinig, misschien wel te! 
Zo ze bi j anderen ove rkwam was ze ook 
voor zichze lf " hard ". Zo was ze moei lijk 
voor zichze lf, moe il ijk voor anderen. Maar 
over anderen sprak ze nooit , was wel met 
hen begaan. 
Toen de lichamel ijke kracht afnam , klaagde 

ze , dat ze niets meer kon , e igenlijk in de 
weçi zat, het erg vond , afhankel ijk van an
deren te zijn . Ze leefde teruggetrokken , 
wist veel , want de krant werd uitgespe ld, 
het nieuws op de voet gevolgd. 
Haar ge loof , haar bidden nam een grote 
plaats in nu ze anders niets meer kon . Ont
spanning voor haar was de voetbal op de 
buis . Zo nu en dan een autor itje in de om
geving , een familiebezoek. Haar 90ste ver
jaardag - hoefde eigenlijk niet gevierd -
werd voor haar een onvergetel ijke dag, waar 
~~cir_ama alle dagen op teerde, aan terug-

Op 29 mei 1991 ontving ze het Sac ram ent 
van de Zieken, gaf op 6 juni 1991 haar le
ven terug in de hand van haar Schepper. 
Op 11 juni hebben we haar stoffe lijk li
chaam beg raven op het R. K. kerkhof te E
rica , waar het rust tot op de dag van de 
Heer. 

Goede God , we zijn dankbaar dat onze moe
der, groot- en overgrootmoeder zo lang bij 
ons mocht zijn. Zij heeft ons vee l gegeven , 
voor ons vee l betekend. We nemen van 
haar over, dat " bidden en werken " ook van
daag nog bij e lkaar hoort , maar anders be
leefd, naar vandaag. 
Geef onze moeder bij U te wonen voor al
tijd, in Uw vrede , Uw vreugde. En dat ze 
in onze herinnering blijft leven. 

Voor Uw medeleven in deze voor ons 
droeve dagen dankt 

de famil ie Lubberman . 


