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Haar ja-woord gaf ze op 3-05-1939 aan Stef Heijnen. Uit het 
huwelijk werden zes kinderen geboren van wie het oudste meisje 
is overleden. Dit verlies heeft haar diep aangegrepen en nooit 
vergeten. Als oudste uit een gezin van twaa~ kinderen rroest ze 
al vroeg thuis en in het veen haar steentje (turfje) bijdragen en 
leerde ze wat hard werken was. Ook na haar huwelijk vond ze het 
werken in en buitenshuis vanzelfsprekend. Stilzitten kon ze niet. 
Vooral na het overlijden van haar man in 1996 moest ze bezig zijn 
en vond ze veel troost in met name haar achterkleinkinderen. 
Dat de familieleden haar regelmatig bezochten vond ze prachtig 
maar ook vanzelfsprekend. Zo ging er geen dag voorbij of ze 
kreeg bezoek; en vergat iemand van de familie dat een keer, dan 
wist oma dat fijntjes te zeggen. Als diepgelovige vrouw volgde ze 
trouw de kerkradio, toen de gang naar de kerk haar teveel werd. 

Bijna ieder weekend kreeg ze de communie, hetgeen ze enorm 
waardeerde. Regelmatig was ze te vinden op het kerkhof bij het 
graf van haar man. Daar vroeg ze om raad en vond er rust en 
kracht. Het liefst was ze thuis, maar werd ze ergens mee naartoe 
genomen, wat ze heel fijn vond, op tijd weer thuis zijn, om haar 
potje te koken, dat vergat ze nooit. 

De laatste jaren namen haar krachten langzaam af en toen ze 
niet meer kon fietsen, had ze daar grote moeite mee. Hoewel ze 
hulp nodig had en die ook kreeg, het liefst deed ze alles zelf, want 
ze wilde niemand tot "lasr zijn. Zo bleef ze bezig en dat vroeg 
veel van haar krachten. Soms was ze 's morgens om 10.00 uur, 
haar tijd voor de koffie, al doodmoe. En zo werd de eens zo 
krachtige vrouw steeds brozer. Het lopen werd moeilijker; haar 
gewicht nam af; het zelf koken werd minder, maar haar geest 
bleef scherp tot het laatst aan toe. Maar het afhankelijk zijn kon 
ze moeilijk verwerken. Haar korte, hevige doodsstrijd heeft ons 
allen diep aangegrepen. Na te zijn voorzien van het Sacrament 
der Zieken, raakte ze in een diepe slaap. Haar weerstandsver
mogen was gebroken en op 25 augustus 2002 gaf ze haar leven 
terug aan haar Schepper. Moeder, grootmoeder en overgroot
moeder, wij zijn dankbaar dat je 89 jaar bent geworden. Hoewel 
bedroefd, wij hebben er vrede mee dat je uit ons midden bent 
weggenomen. Dat wij jou en vader nooit zullen vergeten en in 
onze gebeden zullen gedenken, dat spreekt voor zich. 

Op 30 augustus hebben wij haar stoffelijk lichaam, na een plech
tige viering ten afscheid, op het R.K. kerkhof in Erica naast haar 
man begraven. Daar rusten wacht zij op de dag van de Heer. 

Voor uw medeleven willen wij u hartelijk danken. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


