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Sinds 1995 weduwe van Hendrik Hemel 

* Ter Apel, 12 augustus 1918 
t Emmen, 1 november 2007 

'Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? 
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven. ' 
(Spreuken) 

Deze bijbelse woorden mogen van toepassing zijn voor 
onze moeder en oma. 
Op een blijmoedige en krachtige wijze is zij de 
samenbindende vrouw geweest in het gezin Hemel. 
Haar positieve levensinstelling maakte haar tot een 
geliefde moeder en oma. Ook vele anderen familie 
buren, vrienden en bekenden, hadden graag ~et haa; 
van doen. 
Haar handen heeft zij gebruikt om te geven en te 
ontvangen . Hoeveel aardappelen heeft zij wel niet 
geschild? In een groot en gastvrij gezin is er weinig tijd 
om met de handen over elkaar te zitten. Zij was een 
vrouw die kracht putte uit haar geloof en haar 
gebeden. Het liep als een rode draad door haar leven. 
Het pijnlijke verlies van haar man Hendrik (postbode 
Hemel) heeft zij op waardige wijze weten te 
aanvaarden. Ook toen hoorde je haam iet klagen. 

Met het stijgen der jaren konden pijnlijke en 
lichamelijke klachten niet achterwege blijven. Zij 
behoefde dan ook meer zorg en verpleging. Zware 
o_peratIes hebben plaats gevonden. Uiteindelijk moest 
ZIJ noodgedwongen verhuizen naar het woon- en 
zorgcentrum 'Valkenhof' in Emmen . lngri1pende 
veranderingen, verdrietig en pijnlijk voor haar en ons 
allen. Echter ook nu bleek zij een sterke vrouw, die wist 
te aanvaarden en bovenal dankbaar waardeerde de 
liefdevolle zorg die haar gegeven werd . 
Vlak voor haar levenseinde is zij in ons bijzijn gesterkt 
en getroost door het Sacrament der Zieken . Tenslotte 
heeft zij haar leven terug gegeven aan haar Schepper 
op de dag van Allerheiligen. Een kostbaar en 
welbesteed leven is tot voltooiing gekomen . 

Haar naam krijgt een plaats in ons hart. 
voor geheel ons verdere leven! 

Wij hebben van haar afscheid genomen tijdens de 
gezongen uitvaartviering in de parochiekerk van Erica 
op 6 november. Aansluitend heeft de crematie 
plaatsgevonden in het crematorium 'De Meerdijk' te 
Emmen. 

Wij danken u oprecht voor uw blijken van medeleven 
en oprechte belangstelling. 

Kinderen, Klein- en 
achterkleinkinderen . 


