


Als Je je moeder verliest 
verlies je een deel van jezelf. 

Groot 1s de leegte die ze achterlaat, 
mooi zijn de herinneringen die blijven. 

Met helde blijven we denken aan 

t 
Hendrika Flkkers·Stegglnk 

weduwe van Albertus Fikkers 

Geboren te Hezinghe op 9 januari 1912. 
Over1eden op 1 augustus 1998 te 

Oud-Ootmarsum. 
Na de Eucharistievienng op woensdag 

5 augustus 1998 in de parochiekerk van de 
H.H. Simon en Judas te Ootmarsum hebben 
we haar begraven op de R.K. Begraafplaats 

aldaar. 

Moeder is opgegroeid in een gezin van 12 kin· 
deren. Na de lagere school ging ze werken als 
huishoudelijke hulp, later tot haar huwehJk in de 
wasserij het Springendal. 10 september 1942 
trouwde ze met Bernhard Fikkers. uit dit huwe
hJk werden 3 dochters en 1 zoon geboren. 
27 jaar bleven ze wonen in Hezinghe aan de 
grens waar ze een klein boerderijtje hadden. 

Haar grootste wens was een huis aan de ver
harde weg, waar ze 29 jaar nog van mocht 
genieten, waarvan 12 jaar met haar man. 
Ze probeerde haar lege uurtjes te vullen door 
verstellen van overalls, sokken breien en stop· 
pen en spreien haken, deze laatste was nog 
niet af. Ze had 9 kleinkinderen, waar ze veel 
belangstelling voor had. Ze kwamen dan ook 
vaak bij haar op bezoek. Bij haar stond de deur 
altijd voor iedereen open om koffie te dnnken. 

Zelf ging ze ook graag weg want "ik kan't heel· 
'n dag wa wogn." 
Zij was rust en eenvoud, zij was bescheiden, zij 
was liefdevol en vond een goede verstandhou
ding veel belangrijker dan zijn gelijk. 
Zij was sober voor zichzelf, gul voor anderen en 
gaf graag een "warme hand". 
W'te zal haar kunnen onthouden wat wij haar 
allen zo van harte gunnen, rust en vrede voor 
altijd. 

Het doet ons goed, dat u gekomen bent om hier 
afscheid van haar te nemen en de belangstel· 
ling tijdens de kortstondige ziekte, waarvoor 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




