


In dankbare herinnering aan: 

Ellie Helthuis-Pouwel 

Zij werd geboren te Zenderen op 24 oktober 1935. 
Na een lang ziekbed stierf zij op 16 mei 1999 in haar 
eigen vertrouwde omgeving. 

Uw medeleven tijdens de ziekte van ma en na haar 
overlijden heeft ons erg goed gedaan. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 

Henri en Saskia 
Rene en Gerda 
Anita en Harrie 
Ronald en Jolande 
Kleinkinderen 

Ma was altijd de spil van het gezin. De kinderen zeiden dikwijls: 
"ma is de fundering van het gezin". Een hele zelfstandige onder
nemende vrouw. 

Ondanks de vele tegenslagen die er zijn geweest, bleef ze positief 
denken. Ze heeft zelfs een poos gedacht haar ziekte onder controle 
te hebben. Toen pa er niet meer was, waren er ook veel angstige 
momenten. Ze had altijd een luisterend oor voor anderen en die 
konden ook altijd een beroep op haar doen. 

De bezorgdheid die ze had om haar kinderen liet ze vaak niet 
merken, maar ze dacht wel vaak als alles maar goed blijft gaan met 
de kinderen en kleinkinderen. Ze had zo graag haar kleinkinderen 
zien opgroeien. 

Ze kon intens genieten van de kleine dingen van het leven. Samen 
met pa zitten in de tuin en genieten van alles wat groeit en bloeit. 
Het kleine vijvertje in de tuin met de visjes waar ze altijd zo druk 
mee in de weer was, de talrijke fietstochten in het voorjaar en de 
zomer. Ze wist altijd de mooiste tochten te verzinnen. Dat was 
voor hen beiden echt een dagje uit. 

En dan niet te vergeten haar kleinkinderen, waar ze een speciale 
band mee had. Vaak was ze voor hen de mooiste kleren aan het 
breien en naaien. 

Als iedereen er was op zondagochtend en het huis was vol, ja dan 
was het gezellig. 

Ze was een gewaardeerd collega op de St. Paul waar ze jaren werkte 
en waar men haar, ook nadat ze al vele jaren weg was, niet vergat. 

En dan tot slot, het verzamelpunt in de keuken "de droppot". Een 
ieder die kwam ging eerst naar de droppot. Zelfs toen ze de laatste 
keer naar huis ging om te sterven, fluisterde ze dat de pot nog 
gevuld moest worden! 

De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. 

Lieve ma en oma, lieve pa en opa. Duizend maal dank voor alles 
en we hopen oprecht dat waar jullie nu ook mogen zijn, dat jullie 
zonder pijn, heel gelukkig zullen zijn. 


