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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA ALEIDA BAAK· TEN HEGGELER 

echtgenoot van 
Gerhardus Hermanus Baak 

Geboren 24 februari 1917 te Hengevelde. Op 
4 februari 1990 overleed zij zeer onverwacht. 
Op 7 februari 1990 hebben we haar lichaam 
ter ruste gelegd op de Nieuwe Begraafplaats 
te Eibergen, na een uitvaartdienst in de 
St. Mattheuskerk aldaar. 

Zij was altijd een hardwerkende zorgzame 
vrouw voor man en kinderen en een lieve oma. 
Kalm en rustig is zij van ons heengegaan, 
zonder iets tegen ons te kunnen zeggen. Met 
papa samen had ze de liefde voor de boerderij 
en die hebben zo ook samen groot gemaakt. 
Ook waren ze erg blij dat ze op hun eigen 
plekje konden blijven wonen. Pas de laatste 
jaren kreeg zij tijd voor haar hobby's, de tuin en 
allerlei vormen van handwerk. Zij verstond de 
kunst om voor iedereen uit haar omgeving en 
iedereen die haar lief was met een zelfge
maakte attentie te verblijden. Niemand klopte 
ooit tevergeefs bij haar aan voor hulp. Voor 
papa was ze altijd de lieve verzorgende vrouw, 
die het heerlijk vond om samen met hem 
allerlei dingen te ondernemen. Al Jaren genoten 
ze met vrienden telkensweer van een weekje 
vakantie. 

Voor haar omgeving en haar grote gezin, kin
deren en kleinkinderen, stond ze altijd klaar 
met een warme belangstelling en met raad en 
daad. Ze was het middelpunt in de familie van 
haar eigen gezin maar ook van broers en 
zusjes en schoonfamilie, zij probeerde voor 
iedereen ergens tijd te vinden of te maken. Z11 
was vriendeli1kin de omgang en dankbaar voor 
elke kleine attentie. Zij wist binnen haar normen 
van het leven te genieten en was van mening 
dat ieder recht heeft op een eigen levenswijze, 
maar ook was zij erg verdraagzaam "omwille 
van de lieve vrede". Mama, we zullen je erg 
missen. We zullen papa opvangen en elkaar in 
deze moeilijke tijd proberen te helpen dit grote 
verlies te accepteren. 

Rust in vrede. Wij voelen ons verslagen maar 
toch danken we God voor de jaren dat we met 
haar mochten leven. 

Mama, bedankt voor al je liefde. 

Wij bedanken u voor Uw belangstelling. Uw 
medeleven bij dit verlies is voor ons een steun. 

G. H. Baak 
kinderen en kleinkinderen 


