


In dierbare herinnering aan 

Gé Heller - Mug 
Moeder, mammie werd geboren op 18 september 1 920 te 
Assen. Ze was de oudste uit een gezin van 5 kinderen. 
Toen ze op 24 juli 1943 met pappie trouwde kreeg ze er 
echt een 2e familie bij . Voor deze familie was ze erg 
zorgzaam en hulpvaardig. Haar eigen gezin groeide uit tot 
een gezin met 5 kinderen. Samen met pappie bouwde ze 
aan een goede toekomst van haar kinderen. Deze hebben 
dan ook vele verschillende herinneringen aan haar. Toen 
pappie in I 980 ongeneeslijk ziek werd, heeft mammie 
hem met alle liefde en zorg thuis tot aan zijn sterven toe 
begeleid. In die dingen was Gé een erg zorgzame en sterke 
vrouw. Als oma was ze erg gehecht aan en gek met al haar 
klein- en achterkleinkinderen. Wat was ze trots dat ze 
overgrootoma was. Ze was een echte moeder, oma en 
overoma van deze tijd. Welke gebeurtenis dan ook in het 
leven van haar kinderen, klein- en achterk leinkinderen 
werd door haar nooit vergeten. Hieraan werd in welke 
vorm dan ook aandacht besteed. Ook vergat ze haar eigen 
familie niet, haar broers, zussen, zwagers en schoonzussen. 
Aan hen gaf ze en kreeg ze de nodige aandacht en steun. 
Mammie hield van gezelligheid, het liefst alle kinderen en 
kleinkinderen om haar heen. We zullen dan ook niet gauw 
haar verjaardagsfeestjes en sinterklaasfeestjes met de hele 
familie vergeten. De 80e verjaardag, vorigjaar, was voor 
haar, maar ook voor ons al Jen , een van de laatste 
hoogtepunten in het gezin. 

Na het overlijden van pappie echter viel ze ook in een diep 
gat. De dagelijkse zorg voor haar geliefde was weg. Een 
moeilijke tijd, altijd die leegte, dat gemis. 

Ze ging door diepe dalen hoewel ze dat voor de buitenwacht 
niet zo liet merken. Toch probeerde ze een invulling te 
geven aan haar verdere leven zonder George. Gé bouwde 
een rijk sociaal leven op. Ze was een bezige bij . Het koor, 
muziek, de tuin, de natuur nam een heel belangrijke plaats 
in. Ze was creatief. Ze heeft menigeen verrast en verblijd 
met haar creatieve werkstukjes. Gé stond open voor 
iedereen. Ze hielp waar nodig of nam de tijd voor een 
praatje. Haar reis naar Lourdes had een diepe indruk op 
haar gemaakt en haar het gevoel gegeven dat ze nog meer 
zorg en aandacht aan andere mensen moest geven. 

Nu kunnen we nog slechts zeggen: 
Gé: 
Jij kwam,jijg!i1g: 
een weg, een spoor door hel aardre leven 
11:m waar? Waarheen? 
wij weten alleen: 
ránuil Gods hand lot in Godr hand 

Een gelovig antwoord ... .... .. ... . 
Veel verder komen we eigenlijk niet bij het afscheid van 
haar die ons aller bewondering verdient. Want ze was een 
lieve, goede, zorgzame vrouw, moeder, oma en overoma. 
Ze leefde niet alleen voor zichzelf. Ze stierf niet voor 
zichzelf. Ze gaf vanuit haar geloof zin aan haar leven. 
Rust zacht lieve Gé. 

róor al uw medeleven, bij het overlijden van onze moede,; 
oma en overoma, zeggen wij 11 har/el(jlc dank 

Familie Heller. 




