
Dankbare herinnering aan 

GERTRUDA HEIJMANS-WILLEM S 

geboren te Beuningen op 14 juni 1908 en over
leden te Weurt op 21 september 1984. 
Daar hebben wij haar lichaam te ruste gelegd 
op het parochieke rkhof. 

t 
" Oma" is niet vroeg gestorven : ze is 76 jaar 
geworden en 48 jaar mochten wij samenzijn 
in ons huwelijk. Maar ze is we l te vroeg ge
storven en volkomen onverwacht, in haar 
sl aap. Ze was wel zieke lijk dit laatste jaar, 
maar als het al ernstig was, heeft zij het ons 
nooit laten me rken . Want ze heeft zich nooit 
ergens over bek laagd. En als wij eens dach
ten dat ze pijn had , zei ze dat alles goed 
g ing . 
Vorig j aar is ze even slecht geweest : toen ver
langde ze dat 0. L. Heer haar maar kwam 
halen . 
,, Oma" noemde haar iedereen, oud of jong, 
familie en vreemd en. Teken dat ze voor velen 
een moeder was. Met haar zacht ka rakter was 
ze geliefd bij iedereen . Voor iedereen stond 
ze klaar. Het is beter te geven dan te ont
vangen, zei ze alt ijd . - We zu llen haar dan 
ook erg missen. 
Samen hebben we het echt goed gehad, ook 
al hebben we wel eens een zorgelijke tijd 
doorgemaakt. Maar we waren sam en heel te
vreden. En ze was er gelukkig mee zoals we 
samen optrokken. 
Oma was een vrome vrouw. Dagel ijks had ze 
haar vaste ogenbl ikken van gebed . En als er 
geen woorden waren om te bidden stak ze 
een kaars op . Overal in huis stonden haar 

Mari abeeldjes, alsof ze zich omgeven wist 
door Gods aanwezigheid . Trouw kwam ze naar 
de kerk als het er niet te druk was . 
Dankbaar dat ze zoveel voor ons betekend 
heeft, vertrouwen w ij haar nu toe aan onze 
Heer. Hii zal haar hartelijk ontvang en, haar 
laten opleven totdat wij weer eens allen sa
menzijn . 

U allen , die met ons meeleeft , danken wij 
hartelijk . 

famil ie Heijrnans 


