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In dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Heerink 

sinds 25 augustus 1977 weduwe van 

Hendrikus Martinus Bodde 

Zij werd geboren op 18 juli 1909 in 't Zunnehoes te 
Noord Deurningen en overleed op 23 juni 1999 
thuis aan de Bonkenbroekweg te Noord 
Deurningen. Op 28 juni 1999 hebben we haar voor 
het laatst in ons midden gehad tijdens de viering 
van de Heilige Eucharistie in de Sint Jozefkerk te 
Noord Deurningen, waarna we haar begraven 
hebben bij haar man op het parochieel kerkhof. 

Oma was de oudste van elf. Ze was een rustige 
vrouw. die hield van mensen om haar heen. Op 15 
mei 1935 trouwde zij met Hendrikus Bodde en 
kwam aan de Bonkenbroekweg te wonen. Hun 
huwelijk werd gezegend met 8 kinderen. Heel haar 
leven heeft oma hard gewerkt. Naast het vele werk 
voor het gezin, hield ze van handwerken, kaarten 
en uit~aan. Geen verjaardag van de kinderen, of 
van éen van de 25 klein- of 9 achterkleinkinderen 
sloeg ze over. iedereen was bij haar even geliefd. 
Ook genoot ze van de wekelijkse kaartmiddagen 
en mocht ze graag naar de bejaardensoos gaan. 

Oma was trots op haar hoge leeftijd. Vaak hoorde 
je haar zeggen: 'waar heb ik 'taan te danken dat ik 
zo oud mag worden!' 
Oma was een diepgelovige vrouw met een 
bijzondere verering voor Maria. Meer dan 50 keer 
is zij op bedevaart naar Kevelaer geweest. Ook is 
zij een keer in Lourdes geweest. Ze was één van 
de oprichtsters van het Katholiek Vrouwengilde in 
Noord Deurningen. De laatste twee jaar kon ze niet 
meer naar de kerk komen. Ze vond dat heel erg. De 
kerkradio bood uitkomst, terwijl ze in deze periode 
zeer regelmatig thuis de communie mocht 
ontvangen. Oma bad veel en voor iedereen. 
Verdriet heeft ze gehad om het overlijden van haar 
oudste zoon Toon, op vierjarige leeftijd. Ook het 
sterven van opa was voor haar een 9root verlies. 
De laatste jaren çiing haar gezondheid langzaam 
achteruit. Gelukkig kon ze thuis blijven wonen. 
Gerard, Annie en de kinderen hebben haar met 
veel liefde verzorgd. De laatste tijd zei ze vaak dat 
ze weer graag bij opa wilde zijn. Toch nog vrij 
plotseling is deze wens voor haar in vervulling 
gegaan en is zij op bijna 90-jarige leeftijd 
gestorven. Nu zij de grens van de dood is 
overschreden bidden wij voor haar, dat God zich 
over haar mag ontfermen en dat zij na een lang en 
gezegend leven bij Hem thuis mag zijn gekomen. 

Oma, bedankt voor alles, rust in vrede ! 

Wib' danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw 
ge ed na het overlijden van onze lieve moeder, groet
en overgrootmoeder. 

Familie Bodde - Heerink 


