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In dankbare herinnering aan 

Catharina Johanna Heller-Hofstede 
Catrien 

Sinds 1975 weduwe van Harm Heller 

* 1 oktober 1924 in Erica 
t 17 jun i 2007 in Emmen 

In ons bijzijn, haar kinderen, heeft onze moeder en 
oma in de nacht van zondag 17 Juni haar leven 
teruggegeven aan haar Schepper. 

De laatste jaren van haar leven heeft zij doorgebracht 
1n het verpleeghu is 'De Bleerinck' in Emmen . 
Kundige en . liefdevolle zorg mocht zij hier 
ontvangen . Zij genoot van onze bezoeken en van 
onze onderlinge band en onze verbondenheid met 
haar. Heel haar leven heeft in het teken gestaan van 
liefde en zorg. 

Zij sprak graag over het hechte en warme gezin 
waarbinnen zij geboren werd en opgroeide. 
Blijmoedigheid kenmerkte haar, een leven lang. 
Tegenslagen en moeilijkheden zijn haar niet 
bespaard gebleven. Vergeten wij niet dat onze vader 

en opa al vanaf zijn veertigste levensjaar moest leven 
met een zwakke gezondheid. Kort na het 
vijfentwintigJarig huwelijksfeest is hij overleden. 
Haar kleinkinderen herinneren zich de mooie tijd die 
ZIJ doorbrachten in en rond de won ing van oma aan 
de Ericasestraat en later aan de Achterreep. Bij oma 
kon alles. Moeder en oma leefde voor ons met hart 
en ziel. 

Met het kl immen van de jaren namen haar krachten 
af, lichamelijk als ook geestel ijk . Wat bleef was haar 
blijmoedigheid en haar glimlach. Zij bleef ons 
herkennen als haar kinderen. In haar laatste uren 
heeft ze gewacht op dochter Corrie, van haar huis 
onderweg naar haar om zo gezamenlijk afscheid te 
nemen van onze geliefde moeder. Met elkaar 
rondom haar bed heeft zij in vrede haar ogen 
gesloten. 

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden in de 
parochiekerk in Erica op vrijdag 22 juni. Aansluitend 
heeft de crematie plaats gevonden in het 
crematorium 'De Meerdijk ' te Emmen. 

Moge zij rusten in vrede 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden van onze moeder, oma en 
overgrootmoeder zeggen wij u dank. 

Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkind 


