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Dankbare herinnering aan 

Maria Catharina Heijnen 

Ze werd te Erica geboren op 27 september 1908. 
Haar ja-woord gaf ze 10 juli 1935 aan Hendrik Theo
dor Leonard Görtz, v,an wie ze sinds 19 maart 1989 
weduwe was. Uit hun huwelijk werden drie kinderen 
,geboren. Ze volgde het Fröbel-onderwijs en was voor 
haar trouwen acht jaar kleuteronderwijzeres aan de 
bewaarschool in Erica. Met haar man, die een rijwiel
zaak had, woonde ze in De Peel. Een druk leven daar, 

want naast het huishouden was er de winkel en het 
hulppostkantoor. Ze was een zorgzame vrouw, een 
goede moeder en later een lieve oma voor de klein
kinderen en het achterkleinkind . Vriendelijk, attent 
voor iedereen; kon goed met anderen overweg; leefde 
in het verdriet van anderen mee. 
Lezen deed ze veel; wist wat er in de krant stond; kon 
over de dingen - het gebeuren - meepraten. 
Ze was echt "nieuwsgierig". Je kon niet vaak genoeg 
op bezoek komen. Altijd opgewekt , nooit mismoe
dig, leefde ze eenvoudig, eiste voor zichzelf niets. 
Echt ziek-zijn was haar vreemd tot het aan de Dui
kerstraat alleen niet meer ging - want lichaam en 
geestkracht raakten aan het tanen . Het laatste half 
jaar was ze in "De Bargeres". Na eerst wennen, 
kwam ze er weer helemaal bovenop; was weer de 
oude tot ze kwam te va llen en haar toestand snel ver
slechterde. Als gelovige vrouw ontving ze bewust het 
Sacrament van de Zieken en enkele uren daarna gaf 
ze haar leven terug in de hand van haar Schepper. 
Het was 30 november 1994. 
Op 5 december 1994 hebben we in een Eucharistie
viering gedankt voor haar leven en afscheid genomen. 
We zijn bedroefd maar nog meer dankbaar dat ze zo
lang van ons mocht zijn. 
We venrouwen erop dat ze nu het leven geniet van 
de Eeuwigheid en zo blijft ze in onze herinnering 
leven. 

Voor uw medeleven in deze voor ons droeve dagen dan
ken de 

Kinderen Görtz. 


