
"Voorbij mijn moeite, nood en pijn 
moet er een tuin van sterren zijn.• 

Een blijvende herinnering aan 

Geertruida Johanna Heldeman-Rikhof 

weduwe van Antonius Franciscus Heideman 

Zij werd geboren op 6 september 1914 in 
Beuningen en overleed, gesterkt door de 

zalving der zieken, op 6 maart 2002 in Losser. 
Op 12 maart hebben we afscheid van haar 

genomen in de H. Maria-Geboortekerk 
in Losser, waarna de crematie 

plaatsvond in Usselo. 

Ze was de oudste van een groot en gezellig 
gezin. Haar jeugd speelde zich al op en rond de 
boerderij in Beuningen. 
Door de vroege dood van haar vader had ze 
maar weinig keus om een passend beroep te 
vinden. Ze ging dan ook al heel jong "in betrek
king". In de praktijk betekende dat hard werken 
en lange dagen maken. 
Direct na de oorlog trouwde ze met Antoon en 
vemuisde in 1951 naar Losser. Als jong gezin 
met twee kinderen maakten ze al vroeg dag
tocht1es en elke woensdagmiddag fietste ze 
naar het oudershuis in Beuningen. 

Ze was erg trots op haar vier kleinkinderen en 
vooral hun schoolprestaties werden met 
belangstelling gevolgd. En toen ze op kamers 
gingen wonen, was zij de eerste die op bezoek 
kwam. Echt verdriet had ze toen haar kleinzoon 
Jeroen in 1993 verongelukte. 

Sinds 1989 woonde ze met Pa op de Kosters
gaarden. Daar genoot ze van de mooie plek en 
het uitzicht op het voormalige klooster. 
Na de dood van Pa in 1995 kon ze maar moei· 
lijk haar draai vinden en ze maak1e het zichzelf 
en anderen vaak niet gemakkelijk. 

Het was voor haar moeilijk te accepteren dat ze 
ziek en afhankelijk werd. Ondanks de vele hel· 
pende handen bleef ze onrustig. 
En na drie maanden van intense en liefdevolle 
verzorging in het VTO te Losser overleed ze op 
6 maart in het bijzijn van haar kinderen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en mede
leven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze moeder en oma. 

Hans en Anita 
Loes en Felix, Jeroen t 
Marianne en Henk 
Els, Gonnie 


