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Als dankbare herinnering aan 

CATHARINA HEIJNEN 
weduwe van 

Gerardus Henderikus Heijnen 

Geboren op 2 augustus 1909 te Klaziena
veen. Op 5 december 1992 overleden in de 
,,Veltmanstichting" te Weiteveen. 
Op 9 december 1992 namen we afscheid 
van haar met een Eucharistieviering in de 
R.K. kerk "H. Henricus" te Klazienaveen 
en hebben haar lichaam op het R.K. kerk
hof aldaar te ruste gelegd. 

We hebben afscheid moeten nemen van 
onze I ieve moeder en oma. Net als pa 
overleed ze zeer onverwacht. 
Het gemis is groot maar de herinner ing 
enorm fijn. Onze moeder was een gelovige 
blije en humorvolle vrouw, waarvoor de 
kinderen, kle in- en achterkleinkinderen al
tijd op de eerste plaats kwamen . 

Hoewe l het soms moei l ijk was de eindjes 
aan e lkaar te knopen heeft ze er, samen 
met pa, voor gezorgd dat Derksweg 49 in 
onze gedachte zal blijven als een geweldig 
thuis. Niet a l leen de kinderen hebben het 

daar altijd fijn gehad maar ook vrienden, 
kennissen en familie waren altijd welkom 
en voelden zich er thuis. 

Toen pa in 1974 overleed kwam ze in een 
moeilijke periode terecht. Gesteund door 
haar geloof en kinderen wist ze toch weer 
van het leven te genieten. 

Door een hersen letse l heeft ma 8 maanden 
in het ziekenhuis gelegen en 10 maanden 
in de "Veltmanstichting" gewoond . 
Ze heeft daar veel liefde en warmte ge
kregen en gegeven. Toch miste ze haar 
eigen vertrouwde omgev ing. 

Over leden op 5 december, de dag van het 
Sinterklaasfeest waar ze zo van hield . Het 
betekende voor haar gezell igheid , mensen 
om je heen en héél vee l cadeautjes geven. 
De cadeautjes voor haarzelf blijven dit 
jaar onuitgepakt. 

Ma, door jou weten we dat niet luxe, maar 
liefde, warmte en gezellighe id het leven 
rijker maken. 

Voor het medeleven bij het overlijden 
van onze moeder en oma zijn we u 
zeer dankbaar. 

Kinderen , k lein-
en achterk le inkinderen 


