


Dankbare herinnering aan 

Anna Josephina Wemhoff 

weduwe van Franciscus Heidotting. 

Zij werd geboren te Schoonebeek, 5 juli 1921 en 
overleed te Weiteveen, 18 maart 1977. Op 22 
maart d .a.v. werd zij begraven op het R.K. kerk
hof aldaar. 
Daar word je klein van. Daar kun je geen woor
den voor vinden : het mysterie van leven en 
sterven gaat je verstand te boven. Je kunt het 
best maar zwijgen . En dan kniel je eerbiedig neer 
bij het lichaam van moeder. Je schudt je hoofd. 
Je begrijpt het niet. Gevoelens van onmacht en 
smart overval len je. Je voelt je alleen, in het 
donker. Je probeert te bidden. En dan begint het 
langzaam wat lichter te worden. Het is alsof 
Christus bij je binnenkomt en zegt: ,,Ik ben de 
Verrijzenis en het Leven. Ik ben ook door de 
nauwe poort gegaan van lijden en dood. Maar ik 
ben erdoor gekomen . Ik leef. En ook gij zult met 
Mij leven. Het leven wordt wel veranderd, maar 
niet weggenomen". En het is alsof we mamma 
horen spreken: ,,Het is zo goed. Ik ben er nog . 
Ik ben thuis bij de Heer en bij pappa. Mijn ver
langens zijn vervuld". 
En dan staan we op en voelen ons gesterkt en 
dankbaar voor het leven van moeder in ons mid
den en voor haar leven bij God . 
Dankbaar.. . Er is zoveel waarvoor we dankbaar 
kunnen zijn. Teveel om op te noemen. We zijn 
dankbaar voor het voorbeeldig christelijk leven 

van deze brave vrouw en moeder - voor haar 
geest van geloof. Dat was haar compas. Daar
door liet ze zich leiden. Daardoor kon ze het 
onmogelijke aan. 
Haar geest van gebed. Daarin vond ze troost en 
steun om staande te blijven. Om niet te ver
sagen. Want mamma heeft het vaak zwaar en 
moeilijk gehad . 
Haar geest van liefde voor pappa en de kinderen . 
Die waren haar alles . D,iar ging ze voor door het 
vuur. Daar offerde ze zich voor op. Daar had ze 
alles voor over. Het geluk van haar kinderen was 
haar geluk. Hun leed het hare. 
Moeder was een wondere vrouw - in veel op
zichten veel groter en heldhaftiger dan de "g ro
ten " der aarde en de " helden" van de wereld . 
Haar ziekbed was een kruisweg. Maar de Heer 
was haar nabij. Anders had ze dit leven en dit 
ziek zijn niet aangekund. 
Haar geest bleef helder als glas tot het laatst. 
Ze regelde alles. Ze hoorde en zag alles. Niets 
ontging haar. Ze leefde mee met andere zieken. 
Ze vroeg hoe het ermee ging. Ze kwam met 
kleine en grote attenties voor de dag voor al 
haar kinderen . Ze gaf hen een ring: van vader en 
moeder. Ze leefde mee met een verjaardag . Er 
werd niets vergeten. Ze was trots op een goed 
rapport. 
En boven al, ze wist zich geborgen in de handen 
van de levende God. Aan Hem gaf ze zich over. 
Je voelde je bij haar thuis . Je ging haar graag 
bezoeken. In deze eenvoudige vrouw ontmoette 



je de Heer. Je mocht zijn aanwezigheid ervaren , 
bijzonder als je met haar bad - de Sacramenten 
van de zieken toediende - het Brood des levens. 
Het waren de gelukkigste ogenblikken van je 
leven. 
Het afscheid was ontroerend . Voor ieder kind 
had ze een goed woord. Voor allemaal: ,.kinderen 
past goed op". Haar testament! 
Mamma dank. En bid voor ons tot God. 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen Heidotting. 

Weiteveen, maart 1977. 
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