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In dankbaarheid om wat je 

voor ons bent geweest. 

Engelina Heijnen-Rohling 

Sinds 21 december 1992 
weduwe van Johannes Jozef Heijnen. 

Geboren op 7 april 1919 te Erica. 

Na een slepende aftakel ing van haar gezondheid gesterkt 
door het H. Sacrament der zieken is ze overleden op 8 Juni 
2007 in het verzorgingshuis "de Voorde" te Coevorden .. 
Wij namen afscheid van haa r tijdens de Eucharistieviering in 
de R.K. kerk te Erica, waarna we haar hebben begeleid naar 
het crematorium 'De Meerdijk' te Emmen 

Een moeder sterft altiJd te vroeg 
al wordt ze nog zo oud 

Je wilt haar toch niet missen 
omdat Je van haar houdt. 

Maar als het lichaam niet meer wil 
al wordt ze nog zo oud . 

Dan gun je haar te laten gaan 
omdat Je van haar houdt. 

Ze wilde nog zo graag maar het ging niet meer, haar 
gezondheid liet haar in de steek. De hersenbloedingen die ziJ 
heelt gehad, ziJn haar noodlottig geworden. Maar klagen 
deed ze nooit. 

Wanneer Je vroeg 'hoe gaat het met Je mamme' dan zei ze altijd 
stevast 'och wel goed.' Ze kreeg ook altijd veel bezoek en daar 
voelde ze zich heel gelukkig biJ, de koffie stond klaar en een koekje 
hoorde erbij Diep gelovig als zij was putte zij daar veel kracht uit, 
'het za l allemaal wel goed komen' zei ze dan, want de kerk was zeer 
belangrijk voor haar en werd altijd trouw bezocht 
Negen kinderen heeft ze groot gebracht. 
We herinneren ons haar als een lieve moeder, schoonmoeder en 
oma, ze gaf veel liefde en gezelligheid . Haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen waren haar dierbaar en had ze graag om zich 
heen, nooit was dat haar teveel. 
Op latere leeftijd werd zwemmen haar grote passie, de nodige 
zwemdiploma's werden nog gehaald. 25 jaar onafgebroken heeft 
ze aan de zwemvierdaagse meegedaan, waarvoor ze uitgebreid 
werd gehuld igd. 
Dansen was ook een van haar favoriete bezigheden. 
In december 2000 werd ze getroffen door een hersenbloeding, en 
werd opgenomen in het 'Woon- en Zorgcentrum "De Voorde" te 
Coevorden. 
Ruim 6 Jaa r heeft ze er gewoond en het er echt naa r haar zin gehad. 
Het laatste Jaar is ze bedlegerig geweest, haar gezondheid nam 
sterk af 
De medewerkers van "De Voorde" hebben haar op liefdevolle wijze 
verzorgd, hiervoor zijn wij hen zeer dankbaar. 
Dankbaar dat we haar als moeder, schoonmoeder en oma zo lang in 
ons midden hebben gehad. 
Dankbaar zijn wiJ voor de liefde, die ziJ ons heeft gegeven 
Wij blijven met haar verbonden en vertrouwen haar toe, aan de 
liefde en zorg van God. 

WE ZULLEN HAAR MISSEN 

Voor uw medeleven, tijdens de ziekte en na het overflj"den van 
onze 'mamme', schoonmoeder en 'oma' zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Erica , 13 Juni 2007 


