
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

GERHARDA HEK - PERIK 

sinds 21 juni 1970 weduwe van 
Gerhardus Bernardus Hek 

Zij werd geboren op 8 oktober 1907 te Borne, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed 
ze op 26 april 1998 in het Wooncentrum Groot 
Driene te Hengelo. Na de uitvaartviering op 29 
april in St. Stephanuskcrk te Borne hebben wij haar 

te ruste gelegd op het R.K. Kerk.bofte Borne. 

Onze moeder, oma en opoe was 'n die gelovige 
vrouw. In veel gesprek.ken met haar kwam geloof 
en kerk naar voren. Trots mogen wij zijn dat ze zo 
lang in ons midden is geweest. Na de dood van onze 
papa en opa is ze heel sterk geweest ze zorgde goed 
voor haar zelf en ze kookte iedere dag voor haar 
zelf. Haar handen stonden nooit stil menig kleedjes 
zijn door haar gehaakt, waar we ook trots op zijn. 
In 1986 werd haar huis aan de Prins Bernhardlaan 
te groot, ze ging verhuizen naar Hengelo. Bij 't 
Swafert kreeg ze 'n mooie woning waar ze met 
plezier heeft gewoond. 
Ze was 'n tevreden vrouw, tot juni 1997 heeft ze 
altijd zelfstandig gewoond. Maar naar 'n zware 

operatie ging het niet meer. Ze is toen verzorgd 
gaan wonen in het Wooncentrum Groot Driene niet 
ver van haar huisje vandaan. Ze bleef in haar 
vertrouwde omgeving waar ze tot het laatste 
gewoond beeft en de laatste weken van haar ziek 
zijn liefdevol verzorgd is door het zorgteam van 
Humanitas afdeling Groot-Driene. Daardoor is het 
mogelijk geweest dat ze thuis kon sterven. Tot aan 
haar dood was ze nog in alles geïnteresseerd, van 
politiek tot voetbal. Ze vroeg ook altijd naar haar 
klein- en achterkleinkinderen, waar ze erg van 
genoot als ze op bezoek kwamen. Het was een 
vrouw met karakter. 
De kinderen wou ze nooit tot Jast zijn, het verdriet 
verwerkte ze zelf ook na de dood van papa en haar 
twee schoonzoons, wat ze erg heeft aangetrokken. 
Want ze zei: "hadden ze mij maar gehaald". Ze was 
wel op de dood voorbereid. Want alles heeft ze zelf 
geregeld. Dat was haar wens. 

We mogen dankbaar zijn dat we zo'n moeder, oma 
en opoe hebben gehad. 

Voor uw medeleven e11 aandacht voor onze lieve 
moede1; oma en opoe zijn we u zeer dankbaar. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


