
Je gaf lief de als water 
Dorst hebben we nog iedere dag 



Ter nagedachtenis var 

Maria Aleida Johanna Hellegers 
echtgenote van 

Johannes Hermanus Kerkhof Jonkman 

Zij werd op Maria-geboortedag geboren in 
Deurningen op 8 september 1919 Ze groeide op 
als oudste in een gezin van 10 kinderen. Dat 
betekende hard werken en voorgaan waar het kon. 
Ze was immer voor de ander in de weer. Niets was 
teveel. Je bouwde met pa aan een nieuwe en mooie 
levensweg, die je lang samen hebt kunnen gaan. 
Je verzorgde moeder en schoonmoeder thui~ en 
had naast de negen kinderen heiwerk achter b1J het 
vee. Koeien en kalveren waren jouw lust en be-
staan. · 
Je hield van het leven, de natuur en de groenteb.Jin. 
Je hebt samen met pa vele goede uren doorge
bracht: kaarten , zwemmen en fietsen of aan tafel 
gezellig bijpraten. Geen week ging de laatste jaren 
zomaar voorbij. We konden altijd bij jou terecht. Je 
was een voorbeeld van volharding in dagen dat het 
moeilijk met ons ging. Je genoot. ook van on_~ 
gezelschap. Voor kinderen en kleinkinderen was JIJ 
samen met pa het hart van de familiekring. Het 
jaarlijkse familie-weekend was hiervan het hoogte
punt. Ons plezier was jouw plezier. Je leefde graag 
in harmonie met elkaar. 
Pa heeft jouw hart gestolen. Bijna waren jullie 50 
jaar getrouwd. Je hield veel van hem en ons 
allemaal. Je bleef ook graag fietsen om samen met 
pa te genieten van het buitenleven. De laatste 

maanden bleef de fiets steeds vaker in de schuur 
staan. Je wilde wel, maar het ging niet meer. 
Ondanks de beproeving van de ziekte die jouw zo 
tergde, bleef je fier overeind. Die boodschap gaf je 
ons nog mee: klaag nooit, wees blijmoedig en houd 
het hoofd altijd recht. Zo ook ging je van ons heen. 
Als een lieve en sterke vrouw, oma van 23 kleinkin
deren en een moeder voor ons allen. Zo blijf je in 
onze gedachten voortbestaan . 
We denken terug aan de uitstapjes en de vele 
familiebezoeken. Je was overal aanwezig en trok 
er ook nog eens regelmatig op uit. Vroeger zelfs op 
de fiets naar Limburg, later naar Lourdes en ieder 
jaar mee met de Gerhardus Processie in Overdinkel. 
De boterkoek hebben we allen kunnen proeven. 
Gelovig en met een rotsvast vertrouwen, zo ook 
wist je de ziekte helemaal zelf te doorstaan. 
De zorg die jij ons gaf, konden we jou in de laatste 
maanden nog geven. Zoals je het zelf graag wilde. 
Thuis bij pa de kinderen en kleinkinder"'n. Je ge
zondheid ging langzaam achteruit. Het hJden deed 
ons pijn. Aan bed bleven we incontactmetjou. Voor 
ons en jou viel het afscheid zwaar. Toch sprak Je 
ons nog bemoedigend toe: 'Blijf niet treuren, ga 
voort op de oude weg en leef in vrede met elkaar. 

Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlij
den van mijn echtgenote, onze lieve moeder en 
oma hebben wij zeer op prijs gesteld. Wij danken u 
daarvoor. 
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