
2015 
  

 

Anneke Raijmakers-Manders, 95 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 29 december 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een sterke vrouw die fier door het leven ging en trots was op haar grote 

gezin. 

  

 

Eric Aarts, 23 jaar 

De avondwake was op zondag 27 december 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

maandag 28 december 2015 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne. 

 

Zomaar, ineens… 

  

 

Niek van Leeuwen, 73 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 12 december 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Vlierden 

 

Zoals Niek iedere keer zei: 

“Hier kan niemand iets aan doen.” 

  

 

An Schonewille-van de Ven, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 12 december 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Helenaveen 

  

 

Pater Jan Willem Schneider sj, 90 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 11 december 2015 om 11.00 uur in de kapel van het 

Berchmanianum in Nijmegen 

  

 

Lien Kuijpers-van Lieshout, 82 jaar 

De uitvaart was op donderdag 10 december 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Verder van de wereld weg 

elke dag een beetje 

dichter naar de hemel toe 

elke dag een treetje 

(Toon Hermans) 

  



 

Jo van der Zanden, 82 jaar 

De uitvaart was op woensdag 9 december 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Jo en Sina hebben op de Paardekop een fijne tijd gehad, veel genoten met de 

buurt, elke week kaarten met zijn vaste clubke. De verhuizing naar ‘t dorp gaf hem 

elke dag een vakantiegevoel. 

  

 

Pastoor Aloys Botden, 89 jaar 

De uitvaart was op woensdag 9 december 2015 in de St. Matthiaskerk te Oploo 

Hij was van 1953 tot 1959 kapelaan in de St. Jozefparochie. 

  

 

Bep Pijnenburg-Verheijen, 82 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 5 december 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Jarenlang heeft zij de kerk gepoetst en gezorgd voor de bloemen. De sleutel van 

de kerk wilde zij niet afgeven, want dat was de sleutel van de hemelpoort. 

  

 

Corrie Groenen-Leenders, 96 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 5 december 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Woorden als: sterk, kordaat, leergierig, eigenwijs maar bovenal doorzetten, 

vasthouden en niet bij de pakken neerzitten, zijn van toepassing op Corrie. 

  

 

Mieke Joosten, 90 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 4 december 2015 om 11.30 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

Jouw plekje in de tuin is leeg. 

We laten je gaan, omdat het niet anders kan. 

  

 

Theo Meulendijks, 65 jaar 

De uitvaart was op donderdag 3 december 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Lieve pap rust zacht. Ons leven is voor altijd anders 

nu je als onze vader niet meer tastbaar in ons leven bent. 

We weten dat er daarboven iemand op je wacht.” 

  



 

Greet van Bommel-Peeters, 97 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 24 november 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij verliet hen die ze liefheeft 

om te gaan naar hen die ze liefhad. 

  

 

Remy van den Beek, 22 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 november 2015 om 12.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Midden vanuit de gezelligheid 

een andere wereld ingestapt. 

Waarom? 

  

 

Tonia Maas-van de Mortel, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 november 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Moeder zijn is alles geven, 

zorg en lijden, liefde en leven. 

Moeder zijn is alles derven, 

alles… en tevreden sterven. 

  

 

Nellie Sleegers-van Rijssel, 78 jaar 

De avondwake was op zondag 15 november 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

maandag 16 november 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

De liefde voor muziek was de rode draad in haar leven. 

  

 

Frans Manders, 66 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 14 november 2015 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

Het leven is kort, geniet ervan. 

  

 

Mien van Eijk-Dielissen, 81 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 13 november 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 



Langzaam vervaagden herinneringen, 

gleden jouw gedachten weg 

en nam je afscheid van ons. 

Nu nemen wij afscheid van jou. 

  

 

Johan Damen, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 11 november 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

  

Annette van Nierop-Pieper, 80 jaar 

De crematiedienst was op vrijdag 6 november 2015 

 

“Leave room for wonders in your life” 

  

 

Rietje Zwets-Verbaarschot, 90 jaar 

De uitvaart was op woensdag 4 november om 12.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Kijk goed uit en de groeten thuis.” 

  

 

Tina Seegers-Driessen, 93 jaar 

De uitvaart was op woensdag 4 november 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is en verpakken in 

goede herinneringen. 

  

 

Toon Kanters, 67 jaar 

De avondwake was op maandag 2 november 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

dinsdag 3 november om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

‘t Kumt zoas ‘t kumt 

en ‘t is zoas ut is 

  

 

Tiny van Hoek, 76 jaar 

De uitvaart was op maandag 2 november 2015 in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Mijn maatje, mijn bodyguard, mijn steun, mijn alles.” 

  

 



Truus Hovens-Engels, 94 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 30 oktober 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Vaarwel… allerliefste van de hele wereld. 

  

 

Piet Bekker, 85 jaar 

De uitvaart was op maandag 26 oktober 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Door de dood wordt ik graag overmand. 

Ik vrees meer mijn gezond verstand” 

(Leo Vroman) 

  

 

Anny Verberne-van Bussel, 87 jaar 

De uitvaart was op maandag 26 oktober 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Vlierden 

 

Ga maar 

Ga het licht tegemoet 

Ga maar naar ons pap toe 

en breng hem onze groet 

  

 

Bert Louwers, 94 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 oktober 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Elk afscheid is de geboorte van een herinnering…” 

  

 

Noud van Neerven, 84 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 oktober 2015 om 13.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Het wachten is voorbij… 

Eindelijk weer samen met zijn dierbare vrouw Mia 

  

 

Annie van Rijt-Smits, 80 jaar 

De uitvaart was op woensdag 7 oktober 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Als we aan Annie denken dan zien we een lieve, zorgzame en gevoelige vrouw 

die voor iedereen behulpzaam was en een luisterend oor had. 



  

 

Wiel Hoeben, 93 jaar 

De uitvaart was op woensdag 23 september 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

“‘t Is goe geweest… 

… in afwachting” 

  

 

Leo van Rijt, 82 jaar 

De avondwake was op dinsdag 22 september om 19.00 uur en de uitvaart op 

woensdag 23 september 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Altijd druk, altijd bezig, altijd iets te doen. 

Nu heeft hij zijn welverdiende rust. 

  

 

Martien van Rijssel, 74 jaar 

De avondwake was op vrijdag 4 september om 19.00 uur en de uitvaart op 

zaterdag 5 september 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

… en de boer, hij ploegde voort… 

  

 

Wiel Vanlier, 89 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 29 augustus 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Werken en eenvoud waren de rode draad in zijn leven. 

  

 

Nic Veldhuijzen, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 19 augustus 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij was een man van weinig woorden, 

duidelijk herkenbaar voor degenen die bij hem hoorden; 

iemand waarop je kon bouwen, 

met een woord waarop je kon vertrouwen. 

  

 

Jan Roy, 81 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 15 augustus 2015 in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 



De natuur was zijn lust en leven. 

Hij vond er de rust. 

die ook nu aan hem is gegeven. 

  

 

Hanneke van Gog-Verberne, 63 jaar 

De uitvaart was op woensdag 12 augustus 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

“Ik ga naar onze Wil.” 

  

 

Jac Engels, 79 jaar 

De uitvaart was op donderdag 6 augustus 2015 om 12.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij was er altijd voor iedereen. 

  

 

Jo Jegerings-de Louw, 90 jaar 

De uitvaart was op woensdag 5 augustus 2015 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij heeft hard gewerkt, goed gezorgd. 

  

 

Annie Geboers-van den Berkmortel, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 4 augustus 2015 om 10.00 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

We herinneren haar als een zorgzame, warme vrouw die niet graag op de 

voorgrond wilde staan, maar soms zeer verrassend en met humor uit de hoek kon 

komen. 

  

 

Leentje Jansen-Pouwels, 90 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 21 juli 2015 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij heeft uit het leven gehaald wat ze kon; ze heeft liefgehad; ze knuffelde en werd 

geknuffeld; ze genoot van de natuur, van haar gezin, van lekker eten, kortom van 

alles. 

  

 

 

An van der Putten-Aarts, 82 jaar 

De uitvaart was op maandag 20 juli 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 



 

“Strooi op je pad de mooiste bloemen, 

de mooiste die je oog maar ziet. 

Maar strooi dan onder al die bloemen 

voor mij een Vergeet-mij-niet.” 

  

 

Sien van Bussel-Swinkels, 81 jaar 

De uitvaart was op donderdag 9 juli om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij zette vaak de vrolijke toon door haar aanstekelijke lach. 

  

 

Bert Bronswijk, 76 jaar 

De avondwake was op woensdag 8 juli 2015 om 19.00 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

“We zijn allen bezoekers van deze tijd, van deze plaats. 

We zijn enkel op doortocht. 

Ons doel is om te observeren, te leren, te groeien, 

lief te hebben en dan terug te keren.” 

(Australische Aboriginal) 

  

 

Sjef van der Steijn, 66 jaar 

De uitvaart was op woensdag 8 juli 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was een doorzetter, eigenzinnig en koppig, geestig en creatief, zorgzaam en 

liefdevol mens, kortom een echte levensgenieter. 

  

 

Antoon Verberne, 75 jaar 

De uitvaart was op maandag 6 juli 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij en Mariet hebben genoten van ruim 55 jaar samen. Het was fijn met de 

kinderen en kleinkinderen, ook zwaar rond het overlijden van Joland. Samen zijn 

ze toch sterk verder gegaan. 

  

 

Fien van de Ven-Op de Laak, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 juli 2015 om 13.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 



Zorgzaam en liefdevol, bescheiden en betrokken, trots en oprecht, 

tevreden, eigenwijs en bijzonder, geduldig en volhardend, sterk en dapper. 

  

 

Toke Hullegie-Paardekooper, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 juli 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Hoog boven alle wolken moet een Goede Vader zijn” 

  

 

Jan Liebreks, 86 jaar 

De avondwake was op woensdag 1 juli 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

donderdag 2 juli 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

We kijken dankbaar terug op zijn rijke, veelzijdige en welbesteed leven. 

  

 

Jan Koolen, 95 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 30 juni 2015 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Bezige handen, nu gevouwen en stil 

Een leven vol ijver en humor, zo was je wil 

Nu heb je rust, met lichaam en geest 

Vaak zullen wij denken aan wat is geweest 

  

 

Lowie Hikspoors, 96 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 30 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

  

 

Frans van Loon, 92 jaar 

De uitvaart was op woensdag 24 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Zijn geloof in God, zijn liefde voor zijn Anneke en zijn gezin waren het 

belangrijkste in zijn leven. 

  

 

Mien van den Boomen-Althuizen, 82 jaar 

De uitvaart was op maandag 15 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Afscheid nemen is met zachte handen 

dichtdoen wat voorbij is 

en verpakken in goede herinneringen 



  

 

Annie van Wetten-Wijnen, 83 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 12 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Klim op elke heuvel 

Houd je lijf slap 

‘t Allerergste euvel 

dat heet: ‘Zet je schrap’ 

  

 

Maria Gielen-van Veghel, 91 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 8 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Als je moeder sterft 

en je vader lang geleden 

weet dan dat je hun liefde erft 

daarmee kun je verder in je leven. 

  

 

Lien Gommans-Berkers, 89 jaar 

De uitvaart was op maandag 8 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

De kaars leek bijna eindeloos, 

maar is nu stil gedoofd. 

Een leven lang zorgzaam geweest, 

gegeven en geloofd. 

  

 

Zus Melgers-van den Akker, 88 jaar 

De uitvaart was op maandag 8 juni 2015 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Voor jou is altijd een plaats in ons hart. 

Rust nu maar uit. Je hebt het verdiend. 

  

 

Bert van Dam, 71 jaar 

De uitvaart was op donderdag 4 juni 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Afscheid nemen valt zwaar, maar we hebben er wel weer een beschermengel bij. 

  



Tonny Lemmers-van de Burgt, 90 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 30 mei 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te houden, 

maar heel sterkt zijn om iets los te laten. 

  

 

Hanny van Hoof-Kuijpers, 70 jaar 

De uitvaart was op donderdag 28 mei 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Twee handen die elkaar vasthouden en loslaten. Zo is het leven. Hanny heeft dat 

op een bewonderenswaardige manier geaccepteerd. 

  

 

Nellie Mennen-Sijmons, 88 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 22 mei 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“De zorg voor ons allen. We zijn je dankbaar. 

Het was goed. Het ga je goed.” 

  

 

Mien van Zeelandt-Pluijm, 75 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 16 mei 2015 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Je was zo moe van het vechten. Rust nu maar zacht, moeder.” 

  

 

Ger van de Ven, 63 jaar 

De uitvaart met gilde-eer was op zaterdag 16 mei 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Bedankt voor alles wat je hebt gedaan en gemaakt. 

We wensen je ‘daarboven’ veel plezier met de mannen. 

  

 

Zus Peters-Tegelaers, 91 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 15 mei 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

De bosrijke omgeving van het hospice herinnerde haar aan het bosje in Oirschot 

waar ze vroeger veel kampeerde. De laatste acht weken genoot zijn dan ook van 

haar ‘vakantie’.  Het was goed zo. 

  

 



Ger Ewalts, 65 jaar 

De avondwake was op dinsdag 12 mei 2015 om 19.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Als we aan je denken doen we dat met een lach. 

Mooie herinneringen duren voort. 

  

 

Mietje van den Berkmortel-Keunen, 79 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 9 mei 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Ik geloof in het eeuwig leven, 

in de liefde die sterker is dan de dood. 

  

 

Jo Verstappen, 88 jaar 

De avondwake was op dinsdag 28 april 2015 om 19.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Hij heeft altijd hard voor  ons gewerkt. 

Alles verandert, maar mooie herinneringen blijven. 

  

 

Rica Kemps-Goossens, 95 jaar 

De uitvaart was  op donderdag 16 april 2015 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Stillekes” 

  

 

An van de Burgt, 91 jaar 

De uitvaart was op woensdag 15 april 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Bloemen met dartelende vlinders 

een wind die zachtjes ruist door de bomen 

Ik zie mijn bloementuin en weet 

de tijd van rust is nu eindelijk gekomen.” 

  

 

Arie van Dijk, 79 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 11 april 2015 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij ging soms letterlijk fluitend door het leven, altijd opgewekt en tevreden. 

Hij nam het leven zoals het was. 



  

 

Wim Spaapen, 86 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 11 april 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Wensen is mogelijk” 

  

 

Leo Verbaarschot, 81 jaar 

De uitvaart met gilde-eer was op donderdag 9 april 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Een levensgenieter, 

een man van de natuur, 

een jager in hart en nieren, 

een gildebroeder, 

een mensenmens. 

  

 

Mien van Rens-Verbers, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 april 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Mien: een vrouw met een schort aan, een lach op haar gezicht, 

altijd optimistisch maar soms ook een beetje eigenwijs. 

Ze had enkele voor haar kenmerkende uitspraken waar je hartelijk om kon lachen. 

  

 

Louis Martens, 75 jaar 

De avondwake was op woensdag 1 april 2015 om 19.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

  

 

Lidy Bol, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 28 maart 2015 om 12.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Het is waar, 

de dood kunnen wij niet ontgaan. 

Dat is zo erg niet, 

want dan begint de grote logeerpartij 

bij een Gastheer, die zo boeiend is 

dat de tijd volledig stil gaat staan 

en eeuwig wordt.” (Godfried Bomans) 

  

 



An Aarts-Driessen, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 28 maart 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

Zij heeft het leven tot het uiterste geleefd en leerde ons dat liefde geen woorden 

nodig heeft. 

  

 

Lucia Fransen-Lathouwers, 92 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 maart 2015 om 10.30 uur in de St.  

Willibrorduskerk Vlierden 

 

Rust zacht, kleine, wijze, grote vrouw. 

We zullen je nooit vergeten. 

  

 

Hennie Janssen, 80 jaar 

De avondwake was op vrijdag 20 maart 2015 om 19.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

  

 

Trees Romeijnders-Kriesels, 85 jaar 

De uitvaart was op maandag 16 maart 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Denk aan mij in goede tijden als vrouw, moeder en oma. 

Herinner niet alleen de donkere dagen, de vrouw die Alzheimer had. 

Heb mijn leven geleefd op mijn manier, geen spijt, geen berouw. 

Denk aan mij in goede tijden als mens van vlees en bloed. 

  

 

Hans Bouwmans, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 13 maart 2015 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was een echte Deurnenaar die hield van zijn dorp en daar samen met José ook 

zijn geluk heeft gevonden. 

  

 

Jan Bankers, 91 jaar 

De avondwake was op woensdag 11 maart 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

donderdag 12 maart 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was een krachtige, positieve en goedlachse man die nog veel plezier in het 

leven had en het hier nog lang niet moe was. 

  

 



Nellie Basten, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 11 maart 2015 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

  

 

Lucia Verrijt-Jacobs, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 7 maart 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

  

 

Bertha van Loon-Smits, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 3 maart 2015 om 13.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

  

 

Wout van Diesen, 81 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 3 maart 2015 in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Laat ons vooral de goede tijden herinneren, 

waardoor onze liefde altijd is gebleven.” 

  

 

Dora van Deursen-van de Mortel, 90 jaar 

De avondwake was op zondag 1 maart 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

maandag 2 maart 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

 

Dries Verbeek, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 februari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

  

 

Mies Damen, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 februari 2015 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen. 

Maar in het hart zullen de herinneringen voor altijd blijven. 

  

 

Betje van Grunsven-van Mullekom, 90 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 februari 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

  

 



Sjaak van Helmond, 80 jaar, 

De uitvaart was op woensdag 18 februari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Onze handen kunnen je niet meer vasthouden, 

maar wel onze woorden en de ogen van ons hart. 

Daar zul je leven tot eens alles is volbracht 

in een nieuwe hemel en aarde. 

  

 

Iet Janssen-van de Mortel, 94 jaar 

De uitvaart was op woensdag 18 februari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in stralende zon, hoe ik 

was, toen ik alles nog kon. 

  

 

Piet Heldens, 85 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 17 februari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

  

 

Mariet Bakker-van den Heuvel, 69 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 7 februari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Helenaveen 

  

 

Mieke van der Loo-van Hoek, 65 jaar 

De avondwake was op vrijdag 6 februari 2015 om 20.00 uur en de uitvaart op 

zaterdag 7 februari 2015 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij is nu daar waar de nacht nooit meer donker wordt. 

  

 

Sandra Vootz-Erps, 46 jaar 

De avondwake was op woensdag 4 februari 2015 om 19.00 uur en de uitvaart op 

donderdag 5 februari 2015 om 12.00 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

 

Thijs Adriaans, 53 jaar 

De avondwake was op zondag 1 februari om 19.00 en de uitvaart op maandag 2 

februari om 14.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zijn energie, werklust en levensvreugde geeft kracht om door te gaan. 

  

 



Toon Vullings, 70 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 31 januari 2015 om 12.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij heeft genoten van het leven en wij van hem. 

Samen met Tonny vormde hij een twee-eenheid. 

  

 

Ton van Oosterhout ofm, 70 jaar 

De uitvaart was op maandag 26 januari 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Voor kleine mensen is Hij bereikbaar…” 

  

 

Benny Vervuurt-van den Oetelaar, 87 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 januari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Helenaveen 

  

 

Rob Evers, 38 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 20 januari 2015 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

We waren je kwijt 

We hebben je gevonden 

Maar je bent er niet… 

  

 

Piet van der Laak, 93 jaar 

De uitvaart was op donderdag 15 januari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

  

 

Grad van Schijndel, 84 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 13 januari 2015 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

“Grad, ik zal altijd van je blijven houden. Bedankt voor 65 mooie jaren. Jouw 

Tonia.” 

  

 

Riet Trienekens, 98 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 13 januari 2015 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Als maatschappelijk werkster heeft zij veel voor anderen betekend. 



  

 

Mien Hanssen-van de Vondervoort, 86 jaar 

De avondwake was op maandag 12 januari 2015 om 19.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Zij is nu weer verenigd met Frans. Samen blijven ze voor altijd in ons hart. 

  

 

Cor Werts, 88 jaar 

De avondwake was op zondag 11 januari 2015 om 19.00 uur in de St. Jozefkerk 

 

Hij maakte altijd grapjes, en gaf ons goede zin. 

  

 

Rosa van Dam, 3 maanden 

De uitvaart was op zaterdag 10 januari 2015 om 13.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zo klein en zo gewenst. Je was zo dapper en vocht zo hard maar toch moesten 

we je los laten. 

Lieve Rosa met je vrolijke lach, we sluiten je voor altijd in ons hart. 

  

 

Anna Michels, 95 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 9 januari 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Jullie allen zijn bijzonder voor mij, ieder op z’n eigen manier.” 

  

 

Lena de Martines-Bankers, 88 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 6 januari 2015 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Ons gevoel zegt dat zij en Piet weer samen zijn. Dat is een grote troost. Ons 

gevoel zegt ons dat ‘het goed is’, maar dat neemt niet weg dat we haar heel erg 

missen. 

  

 

Theo Fransen, 74 jaar 

De uitvaart was op maandag 5 januari 2015 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“Ik ga op reis, het is goed zo.” 

  

 



Chris Steevens, 88 jaar 

De uitvaart was op maandag 5 januari 2015 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

Eens komt de dag dat jij daar staat met jouw Kaatje aan je zij en dat we jullie 

wangen kussen en de armen om jullie heen slaan. 


