


t Gedenkt in uw gebeden 

WILLEMINA GERRITDINA 
SLAGHEKKE 
echtgenote van 
Johannes Antonius Heijmerink 

Zij werd geboren te Boekelo op 26 juni 1895. 
Gesterkt door de genademiddelen van de kerk, 
gaf zij op 9 jan. 1977 te Beckum haar ziel aan 
haar Schepper terug. Haar lichaam werd ter ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Beckum op 13 jan. 
1977, in afwachting van de eeuwige opstanding. 

De herinnering aan haar is een dankbare. Begif
tigd met een rijk en warm hart, heeft zij, door 
het Geloof voorgelicht, haar talenten in dienst 

«11esteld van haar grote gezin. Zij hield van het 
leven en wist zich met haar hele persoon te geven 
aan haar aardse taak, zonder daarbij de eeuwige 
bestemming uit het oog te verliezen. Zij was een 
vrome vrouw. Maar in alles en bij voorkeur was 
zij echtgenote en moeder, het middelpunt van 
heel het huiselijk leven . Daarom staan haar zonen 
en dochters op en prijzen haar. Haar man ook 
geeft haar deze lof: ,,Menige vrouw weert zich 
dapper, maar jij hebt allen overtroffen". 
Zo zal zij inderdaad blijven voortleven bij baar 
kinderen, die door hun diepe trouw en dank
baarheid haar omgaven met liefde. belangstelling 
en trouwe aanhankelijkheid. Want zij weten wat 
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deze vrouw en moeder voor hen betekend heeft 
in de vele zorgen om haar gezin en de duizend 
en zoveel andere zorgen. 

Beste Antoon, mijn dank voor het leven en zorgen 
met jou. We hebben het wel eens moeilijk, maar 
samen fijn gehad. En laten we God dankbaar zijn 
dat we zolang voor elkaar hebben kunnen leven. 

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn beste dank 
voor alles wat jullie voor mij hebben betekend. 
voor jullie zorgen, liefde en steun, naast vader 
vooral Betsy, Henny en Johan, vooral in de laatste 
jaren, en blijft voor mij bidden. 

ONZE VADER. WEES GEGROET. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg
zame moeder en oma, betuigen wij onze op
rechte dank. 

J. A. Heijmerink, 
kinderen en kleinkinderen j 


