


In dankbare herinnering aan 

MARIA JOHANNA MINA HEURMAN 
weduwe van 

Johannes Alfonsus Dood 
Moeder werd geboren te Glanerbrug op 20 
augustus 190 l. 
Op zondag 30 augustus 1981 is zij in het ver
pleegtehuis "Bruggerbosch" te Glanerbrug 
overleden, nadat zij het H. Sacrament de~ 

• • Zieken had ontvangen. 
Op donderdag 3 september d.a.v. is haar 
lichaam op het parochiekerkhof te ruste ge
legd. 
De Moeder die wij vandaag voor het laatst in 
ons midden hebben was een sterke vrouw. 
Sterk n~r, lichaam maar vooral naar de Geest. 
- Een ze~_r n~uwgezet plichtsgevoel en een 
grote eerliJkheid waren enkele van haar duide
lijkste kenmerken.- Ruim 45 jaren was ze een 
krachtige en liefdevolle steun voor vader. 
- Samen met hem heeft ze zich volkomen in
gezet voor haar gezin. 
- Eerlijkheid, vredelievendheid en trouw aan 
je opdracht waren eigenschappen die ze haar 
5 kinderen wilde meegeven. 
- Haar kleinkinderen vonden haar een lieve 
oma. 
- Ze was bescheiden · en wilde nooit op de 
voorgrond treden. 
- Haar omgeving heeft haar leren kennen als 
~en gastvrije en hartelijke vrouw die eigenlijk 
iedereen haar vertrouwen gaf. 

Moeder heeft geleefd vanuit een intens cre-
loof in Jesus Christus en zijn Kerk. 
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- Ze was een trouwe vereerster van Mariade 
Moeder van Jesus. Haar jaarlijkse gang, gedu
rende heel haar leven naar Maria-Kevelaer was 
hiervan een duidelijk teken. 
- Ze was dankbaar voor de hulp die ze, na het 
heengaan van Vader ontving van haar kinderen 
en van haar omgeving. 
- Toen de laatste jaren, door haar ziekte de 
mondelinge contacten minder werden, was 
een vriendelijke lach en een dankbare blik bij 
~;k bezoe_k dat ze ontving en voor de dage
liJkse goeie verzorging een uiting, hoe fijn ze 
het vond dat men haar niet vergeten had; 
Als we Moeder zouden vragen wat we konden 
doen om haar te bedanken voor alles wat ze 
voor ons geweest is zou ze zeggen: 
- Verdraagt elkaar. 
- Blijf eerlijk tegenover iedereen en onder alle 
omstandigheden. 
- Ve!draag de lasten en de plichten die het le
ven Je soms oplegt. 
- Blijf trouw aan geloof en Kerk zoals vader en 
ik dat jullie geprobeerd hebben voor te leven. 
- Tot ziens in de Stad van Vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven betoond 
na het overlijden van Moeder zijn wij U op
recht dankbaar. 

De kinderen. 


