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Gedenk in Uw H. Misoffer en gebeden 

Anna Margaretha Heijnen 

echt genote van 

Johannes de Munnik 

Zij werd gehoren op 4 april 1899 te 
, Klazienaveen (Ur.) 

Gesterkt door de Sacramenten der 
zieken, ontsliep zij kalm en vol overgave 
in de Heer op 21 oktober 1981 in het 
R. K. Ziekenhuis te Winschoten . 
Wij hebhen haar lichaam te ruste 
gelegd op het R. K. Kerkhof te Veendam 
op 28 oktober 1981. 

• Laat Uw har t niet verontrust worden. 
Gij ge looft in God, gelooft ook in Mij. 
In het huis van mijn Vader is rnimte 
voor velen''. (Joh. 14 : 1). 
Na een lang en welbesteed leve n heeft 
moeder haar plaats in het Vaderhuis 
ingènomen, die haar to ekom t 
Ue laatste maand en van haar leven 
was zij zich heel goed bewust, dat God 
haar spoedig zou uitnodig en, 0111 in 
Zij n huis deel te hebben voorgoed aan 
de eeuwige vre ugde en vrede. 
We mogen God dankbaar zijn voor 
d eze lieve vrouw en moeder, die we zo 

lang in ons midd en mochten hebben. 
In onze dankbare herinnering zal zij 
blijven voortleven als een eenvoudige, 
diep-gelovige en li efheb be nde vrouw. 
Uoor lichamelijk lijden en met name 
door verdriet 0111 het vroegtijdig heen
gaan van twee van haar kir1deren is zij 
de Heer oo Zijn lijdenswel! gevolgd. 
Nu mag zij delen ook in Zijn altijd
durende vreugde, samen met haar 
kinderen en haar zus Marie. 
Lieve man, het geloof leert ons, dat 
dit geen afscheid voorgoed is. Moge 
de herinneri ng aan het geluk, dat we 
~a men beleefd hebbe n, een steun voor 
U zijn i11 Uw verdere leven 
Lieve man en kinderen, l1eb dank voor 
Uw liefd e en goede zo rgen . 
fl lijf in geloof, li efde en gebed met 
mij verbonden en weest ervan over
tuigd, dat we elkaar eens terug zullen 
zien in het Vaderhuis, waar het altijd 
vrede is. 

Heer, geef haar de eeuw i ge ru st. 
Onze Vader - Wees Gegroet. 

Namens vade r, alle kinderen en kl ein
kinderen zeggen wij U dank voor Uw 
medeleven en hartel ij ke belangstelling 
hij het overlijden van onze lieve vrouw, 
moeder en oma. 

Veendam, 28 oktober 198 1. 


