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In dankbare herinnering aan 

Hermina Hendrika 
Hartman • Helthuis 

Sinds 18 maart 1998 weduwe van 

Hendrikus Gerardus Johannes Hartman 

Ma werd geboren op 131un1 1922 te Rossum en 
overleed na gesterkt te z11n door de Heilige 
Sacramenten der Zieken op 8 1anuan 2007. We 
hebben haar te ruste gelegd op het parochiekerk
hof bij pa. Ma is van ons heengegaan na een lang 
en moedig gedragen ziekte. Het valt ons zwaar om 
afscheid te nemen van haar die zoveel voor ons 
betekende. Zij was een lieve en zorgzame moeder 
en oma. 

Moeder is geboren als één van de tweeling in huize 
"'Heukman", en heeft na een mooie jeugd haar 
vader te vroeg verloren. Al op vroege leeftijd moest 
ze haar handen uit de mouwen steken en heeft een 
jaar lang geholpen in de huishouding bij familie. Op 
de kermis heeft ma verkering gekregen met pa. Ze 
zijn op 11 juni 1952 getrouwd. Dat ze achter "in ·n 
Twel" alleen met pa een nieuwe boerderij kon 
beginnen heeft ze als zeer waardevol ervaren. Uit 
hun huwelijk werden 8 kinderen geboren. Ze was 

een trotse moeder die altijd betrokken was bij het 
wel en wee van haar kinderen. Je kon altijd terecht 
bij haar voor een luisterend oor of een wi1ze raad. 

Ook kon ze samen met de kleinkinderen intens 
genieten van de 1aarlijkse familiedag. Toen de 
gezondheid van pa achteruit ging heeft ze als van
zelfsprekend de verzorging op zich genomen, 
waardoor pa tot het laatst toe thuis kon bli1ven. 
Toch was ma na het overlijden van pa een vrouw 
die zich nooit alleen voelde, ze kon genieten van 
de kleine dingen om zich heen, maar was ook op 
de hoogte van het wereldse gebeuren. De rode 
draad door haar leven was haar rotsvaste geloof. 
Haar voorbeeld was Maria die ze vaak met bloe
men vereerde. Ze ging ook geregeld naar 
Kevelaer. In december 2004 werd ze ernstig ziek. 
Bijna twee jaar zorgden Johan en Ria samen met 
de Thuiszorg goed voor haar. De laatste tijd van 
haar leven werd haar vraag naar zorg steeds gro
ter en werd ze door de gehele familie liefdevol ver
zorgd. De vele bezoeken van familie, buren en 
bekenden deden haar goed. Ze droeg haar ziekte 
zonder te klagen. Als je vroeg "hoe is'!" was haar 
antwoord "wa good". Toch stroomden haar krachten 
uit haar lichaam en is ze uiteindelijk naar pa gegaan. 

Ma en oma, je zult met jouw levenskracht altijd een 
voorbeeld voor ons zijn. 

Voor uw medeleven en belangstelling willen wij u 
hartelijk danken. 
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