
IN UW HAND 

  

       

Bij geboorte en sterven   

het leven van wieg tot graf 

voelen we hoe  

vasthouden en loslaten 

ons leven bepalen 

  

We nemen bij de hand 

en geven uit handen 

we reiken een hand 

en vertrouwen erop dat 

U, God, ons bij de hand 

neemt       

als wij moeten loslaten. 

    

 

  

2020                                           
 

  

Jeanne Aarts-Smets, 79 jaar 

De uitvaart was op maandag 28 december 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

“De liefde woont op plaatsen met jouw naam.” 

  

Frans Haazen, 77 jaar 

De begrafenis was op zondag 20 december 2020 op begraafplaats Walsberg 

 

We laten je los. Nooit meer hier, maar altijd bij ons. 

  

Gerarda Verstegen-van de Mortel, 90 jaar 

De begrafenis was op zaterdag 19 december 2020 op het kerkhof in Neerkant 

  

Piet Wientjes, 94 jaar 

De uitvaart was op woensdag 16 december 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Piet leefde voor zijn gezin en de gemeenschap in Neerkant. Hij genoot van zijn 

kleinkinderen en de mensen bij ‘Samen Thuis’. Nu weer samen met zijn vrouw Bepje. 



Lena Mennen- Louwers, 91 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 15 december 2020 op begraafplaats Walsberg 

 

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. 

We laten je los, maar voor altijd verbonden. 

  

Harrie van Rijssel, 84 jaar 

De uitvaart was op donderdag 10 december 2020 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Energiek, hart vol levenslust, tomeloze energie, sportief, aanstekelijke lach, graag 

gezien bij jong en oud, trotse inwoner van Deurne, veel gedaan voor de gemeenschap. 

  

Gerard van den Berkmortel, 84 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 1 december 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was actief, betrokken en onderhoudend. Hij legde gemakkelijk contact met jong en 

oud en had altijd wel een grapje klaar. 

  

Maria van Arendonk-Isbouts, 91 jaar 

De uitvaart was op maandag 30 november 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Bescheidenheid en zorgzaamheid 

hebben een lieve vriendin verloren. 

  

Riet Fransen-Jans, 94 jaar 

De uitvaart was op maandag 23 november 2020 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Je weet: eens zal het gebeuren. 

Je weet: eens zal zij er niet meer zijn. 

De leeftijd is er naar, maar toch, 

een periode is voorbij, 

komt nooit meer terug. 

Je weet het, maar toch… 

  

Miet van Helmond-Kivits, 92 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 november 2020 om  10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een lieve vrouw, behulpzaam, gastvrij. Bij haar kwam je niets te kort. Ze was 

altijd vrolijk en vriendelijk. 



  

Johan Rooijakkers, 98 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 november 2020 

 

“Ik heb een goed leven gehad.” 

  

Nel van Moorsel-Claassen, 82 jaar 

De uitvaart was op donderdag 19 november 2020 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

“Ik wil een appel, een groot mes en een kom hete thee.” En dat kreeg zij van de zuster. 

Ze zei: “Nu ben ik weer gelukkig.” Zo was Nel: gelukkig met weinig. 

  

Martien van den Akker, 88 jaar 

De uitvaart was op woensdag 11 november 2020 om 11.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij werkte nog graag in de tuin, buurtte met iedereen die langs kwam, was 

belangstellend naar waar de kleinkinderen en achterkleinkinderen mee bezig waren. 

  

Wim Bukkems, 82 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 10 november 2020 op het kerkhof in Liessel 

 

Waarom al dat vechten, 

waarom al die pijn? 

Hij wilde hier niet weg, 

hij wilde bij ons zijn. 

  

Toon Hoendervangers, 64 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 10 november 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

Ondeugend, charismatisch en nieuwsgierig. Liefdevol en vasthoudend wanneer hij 

iemand kon helpen. Een inspiratiebron, steun en toeverlaat voor velen. 

  

André Verbakel, 75 jaar 

De uitvaart is in besloten kring op zaterdag 7 november 2020 in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was een gelovig man, met een groot hart voor anderen, en stond altijd klaar om 

iedereen te helpen. 

  

  



Hans van den Broek, 79 jaar 

De begrafenis was op woensdag 4 november 2020 op het kerkhof in Zeilberg 

Hij was een harde werker en zat nog vol plannen. 

  

Theo van Daele, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 3 november 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was een harde werker, altijd bezig. Hij was sociaal en betrokken, een echte 

regelaar. En eigenwijs, ook dat was hij. 65 jaar was hij gelukkig met Guus, de liefde van 

zijn leven. 

  

Diny Michels-Raijmakers, 84 jaar 

De uitvaart was op maandag 2 november 2020 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Pluk de dag! 

  

Ricus Goossens, 93 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 31 oktober 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij had altijd belangstelling voor anderen. Een man met veel interesse en 

betrokkenheid. Alles regelen tot in de puntjes en het liefst op de achtergrond, 

genietend van alles wat er om hem heen gebeurde. 

  

Nelly van der Zanden-van der Rijt, 79 jaar 

De uitvaart was op donderdag 29 oktober 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij hield van mensen om haar heen en gezelligheid. Met een knipoog naar haar 

geboorteplaats Nuenen schilderde zij de Zaaier van Vincent van Gogh na. Ze heeft het 

nog net af kunnen maken. 

  

Riek Verbruggen-Beijers, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 22 oktober 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zingen was haar lust en haar leven. 

Wat had zij graag nog het 60-jarig bestaan van Animato meegemaakt. 

  

  



Bertha van der Zanden, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 21 oktober 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Dag volgens, dag bloemen, dag mensen. 

Jullie hebben een stickertje verdiend. 

  

Mia Willems-van Roosmalen, 79 jaar 

Het afscheid was op dinsdag 20 oktober 2020 

 

Goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid, liefde 

  

Arnold Bekkers, 81 jaar 

De uitvaart was op donderdag 15 oktober 2020 om 13.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

In zijn café voelden veel mensen en verenigingen zich welkom. Hij genoot van muziek, 

de kermis en Carnaval, was trouw lid van het Sint-Antonius-Abtgilde. Met zijn hele ziel 

en zaligheid zorgde hij voor zijn Mieke. 

  

Jan van Berlo, 76 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 13 oktober 2020 op het kerkhof in Vlierden 

 

Tot het laatst kon hij thuisblijven, zoals hij zelf graag wilde. 

  

Mart Hoeben, 92 jaar 

De uitvaart was op maandag 12 oktober 2020 in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

De schaapje zijn op het droge. 

Zijn taak zit erop. 

  

Joke van Goch-van Iersel, 86 jaar 

De begrafenis was op zaterdag 3 oktober 2020 op begraafplaats St. Jozef 

 

“Alles van waarde is weerloos 

wordt van aanraakbaarheid 

rijk 

en aan alles gelijk 

als het hart van de tijd 

als het hart van de tijd” 

(Lucebert) 

  



Annie Gijsbers-van Leeuwen, 81 jaar 

De uitvaart was op woensdag 29 september 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Met het bouwen van het huis waren de spelregels al duidelijk: Annie regelde de zaken 

in huis, Sjef buiten het huis. Zij heeft tot het laatste moment de touwtjes in handen 

gehouden. Zij ging ervoor. 

  

Pierre Martens, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 29 september 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Positief, vol humor, enthousiast en met een grote levensenergie stond hij in het leven. 

Hij stond altijd voor iedereen klaar. Met de nodige zelfspot kon hij alles relativeren. tot 

de laatste dag heeft hij alles uit zijn leven gehaald. 

  

Leo Gijsbers, 91 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 29 september 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Hij hield van de eenvoudige dingen, gewoon lekker thuis bezig in zijn moestuin, kas, 

schuur en het bedrijf. 

  

Toos Erkelens-Krekels, 79 jaar 

De uitvaart was op maandag 28 september 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Helenaveen 

 

“Je leven was krachtig 

en doorzettend je geest, 

steeds werkzaam en vol ijver. 

Een strijder ben je geweest.” 

  

Tina Damen-Hoeben, 91 jaar 

De uitvaart was op donderdag 17 september 2020 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

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 

  

  



Harrie Martens, 81 jaar 

De uitvaart was op donderdag 17 september 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Liessel 

 

Ne schòne mens is nie mer. 

  

Piet Swinkels, 84 jaar 

De begrafenis was op donderdag 10 september 2020 op het kerkhof in Zeilberg 

 

Met op z’n tijd humor en een gulle lach ging hij door het leven. Hij was betrokken met 

de mensen om hem heen en genoot van hen. 

  

Mariet Mennen-van Veggel, 69 jaar 

De uitvaart was op donderdag 10 september 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Wat was je sterk en zorgzaam. 

Wat heb je voor anderen klaargestaan. 

Je bent tot het laatst moedig gebleven. 

Wat zullen we je gaan missen. 

  

Jurgen Leijsten, 51 jaar 

De begrafenis vond plaats op 1 september 2020 op het kerkhof St. Jozef. 

 

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Nu blijven 

alleen de herinneringen aan alle fijne jaren samen. 

  

Pater Pierre “Wakudiba” Sonnemans, 82 jaar 

De uitvaart was op maandag 31 augustus 2020 in Sint-Pieters-Leeuw (België) 

 

Hij is afkomstig uit Neerkant. Als missionaris van Scheut heeft hij met hart en ziel bijna 

50 jaar missie- en ontwikkelingswerk in Congo gedaan. De laatste jaren genoot hij van 

zijn welverdiende rust in een verpleeghuis in Sint-Pieters-Leeuw (B). De kruisweg in de 

Neerkantse kerk is een blijvende herinnering aan pater Sonnemans: deze is door hem 

geschilderd. 

  

  



Harrie Verstappen, 74 jaar 

De uitvaart was op donderdag 27 augustus 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Neerkant 

 

Als een vogel op het nest 

heb je alles voor ons gedaan. 

Als een vogel in de wind 

ben je bij ons weggegaan. 

Voor altijd in ons hart… 

  

Ilse Pas-Pasman, 81 jaar 

De uitvaart was op woensdag 26 augustus 2020 om 14.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een trotse oma die opfleurde van haar klein- en achterkleinkinderen. Ze genoot 

van het samenzijn met z’n allen. Hondje Kimo bracht veel vreugde in haar leven. 

  

Gerrit van Osch, 86 jaar 

De uitvaart was op woensdag 26 augustus 2020 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij ontving je met open armen en altijd weer een lacht op zijn gezicht. Van zijn 

verhalen kon je genieten. Discussies ging hij niet uit de weg. Ze eindigden meestal met 

een schaterlach. 

  

Hennie van Driel-Lichteveld, 73 jaar 

De uitvaart was op maandag 24 augustus 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Een mooie, kleurrijke vrouw, graag onder de mensen, met een hapje en een drankje, 

of gezellig winkelen. 

  

Tonnie Geraerts-van Oosterhout, 81 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 15 augustus 2020 om 12.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was de spil van het gezin, stemde haar leven af op haar gezin, zonder haar eigen 

karakter te verliezen. Ze was een slimme vrouw, niet snel bank en met een eigen 

mening. 

  

  



Martina Lutters-Hoeben, 96 jaar 

De uitvaart was op woensdag 12 augustus 2020 om 12.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zelfstandig, wijs en eigenwijs, trots, goed verzorgd, bezorgd… Zij was het middelpunt 

van de familie. 

  

Jan Bakker, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 13 augustus 2020 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Helenaveen 

 

Niemand weet wat leven is, 

alleen dat het gegevens is 

en dat van dit geheimenis 

God het begin en het einde is. 

  

Zita van Deursen-Bekkers, 95 jaar 

De begrafenis was op vrijdag 8 augustus 2020 op het kerkhof in Vlierden 

 

“Zonder jou moeten wij nu verder gaan, 

de oorsprong van ons bestaan. 

Je was ons moeder, je was ons thuis. 

Bedankt voor alles.” 

  

Mien Kortooms-van Bree, 85 jaar 

De uitvaart was om vrijdag 31 juli 2020 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij is haar leven lang gelukkig geweest op ‘t Heieind, met Theo, de kinderen en hun 

gezinnen; lekker uitgaan, dansen, tuinieren en vooral veel buurten. 

  

Jo Beumers, 89 jaar 

De uitvaart vond plaats in besloten kring op dinsdag 21 juli 2020 

 

Jo was een aimabele, bescheiden, erudiete en zeer tevreden man. Als organist heeft hij 

veel betekend voor de parochie. Hij ontfermde zich over het Pelsorgel in de kapel van 

het St. Jozefziekenhuis en verplaatste dit naar de H. Geestkerk. Het deed hem goed dat 

het orgel later een plaats kreeg als koororgel in de St. Willibrorduskerk Deurne. 

  

Harrie van den Broek, 84 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 21 juli 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij heeft volop genoten van het leven, was een familiemens en hield van gezelligheid. 

Een mooi mens is heengegaan. 

  



Geert Schonewille, 84 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 21 juli 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

“Iedere bloem en iedere plant 

getuigde van zijn zorgende hand” 

  

Arnoud Wilgers, 77 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 14 juli 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een mens die zo’n uitgesproken mening had over alles en iedereen kun je het beste 

typeren met zijn eigen uitspraken, zoals: “Wilde trommelen, dan moette ge bij de 

schut gaon” of “Fien pak de jong in, we gaon”. 

  

Willie Berkers, 70 jaar 

De uitvaart was op donderdag 9 juli 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

De cirkel is rond. 

Vier het leven. 

  

Frans van den Berkmortel, 86 jaar 

De begrafenis was op woensdag 8 juli 2020 op de begraafplaats in Walsberg 

 

Hij had een veelzijdig leven. 

  

Jan van Dijk, 95 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 7 juli 2020 op de begraafplaats in Walsberg 

 

De herinnering blijft. 

  

Mia Verberne-van Ooij, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

Tot het allerlaatste is ze strijdbaar gebleven. 

Wat een bikkel. Wat zijn we trots op haar! 

  

Gerard Janssen, 85 jaar 

De begrafenis was op maandag 8 juni 2020 op het kerkhof in Liessel 

 

Tot de laatste dag zelfstandig. Hij hield de regie over zijn leven altijd in eigen hand. Een 

echte optimist! 

  



Pater Wim van Gennip SCJ, 89 jaar 

De uitvaart was op woensdag 27 mei 2020 in Teteringen 

 

Hij was een man die met humor het geloof verkondigde. Bij zijn eerste viering in 

Neerkant zei hij: “Als ik plotseling in het Frans begin , dan steek maar even de hand op 

dan weet ik dat het niet goed is. Ik heb 30 jaar in de Congo gewerkt en daarna nog in 

Brussel.” 

  

Mia Maas-Welten, 85 jaar 

De uitvaart was op maandag 25 mei 2020 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Pak al je zorgen in je plunjezak en fluit, fluit, fluit…” 

  

Piet Manders, 90 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 23 mei 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Tot het laatst toe probeerde hij de touwtjes in handen te houden. 

  

Michael Arts, 58 jaar 

De begrafenis was op woensdag 13 mei 2020 op de begraafplaats Walsberg 

 

“Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht. 

Je ziekte had je volkomen in zijn macht. 

Je bent nu bevrijd uit je lijden 

maar wat is het zwaar van jou te moeten scheiden.” 

  

Jos Crommentuijn, 59 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 9 mei 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

“We klote gewoon dûr.” 

  

Mien Koppens-van de Mortel, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 5 mei 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij had een hart van goud, stond voor iedereen klaar, was bezorgd om anderen en 

geïnteresseerd in het welzijn van iedereen. Je kon met je verhalen bij haar terecht. 

  

Jan Proenings, 73 jaar 

De begrafenis was op zaterdag 2 mei 2020 op het kerkhof in Liessel 

 

Hij heeft diep in de blessuretijd voor de laatste keer voor einde wedstrijd gefloten. 



Ties Gijsbers, 87 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 2 mei 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Jan Kuijpers, 81 jaar 

De begrafenis was op vrijdag 1 mei 2020 op begraafplaats Jacobshof Deurne 

 

Hij was graag buiten, ging vaak met Mariet samen fietsen, waarbij ze dan altijd ergens 

koffie dronken op een bankje langs de weg of in het bos. 

  

Martien Koolen, 80 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 1 mei 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Je bent niet dood 

God heeft je geroepen bij Hem te wonen in zijn glanzend huis 

Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken 

Je hebt ze nu 

Want je bent veilig thuis. 

  

Jan Nijnens, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 28 april 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Een glimlach van liefde 

een traan van gemis 

omdat het zonder jou 

nooit meer hetzelfde is 

  

Bernard Hullegie, 93 jaar 

De uitvaart was op maandag 27 april 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij hield altijd vaart in zijn leven. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief, werken in de tuin, 

stoelen en boekjes klaarzetten in de Willibrorduskapel, naar de viering in Den Draai, 

maar geen tijd of rust om daarna nog even koffie te drinken. 

  

Harry Arts, 81 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 17 april 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

Hij was een tevreden mens, trots op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Blij als hij 

iets voor een ander of voor de gemeenschap kon doen. 

  

  



Pieter Penninx, 97 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 17 april 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij was een sterke, gelovige, positieve en trotse vader, opa en overgrootvader. Ook 

hartstochtelijk gildebroeder en lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  

Toos van der Zanden-van den Berg, 84 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 14 april 2020 op het kerkhof in Zeilberg 

 

“Ik heb m’n moeder niet verloren. 

Daarvoor gaf zij me teveel. 

Wat zij me zei, dat blijf ik horen 

Van wat ik ben, is zij een deel. 

  

Henri Arts, 58 jaar 

De begrafenis was op zaterdag 11 april 2020 op de begraafplaats in Walsberg 

 

Vriendschap is 

geven zonder nemen, 

helpen als het kan, 

meer dan woorden kunnen zeggen, 

heel veel houden van. 

  

William van Zeelandt, 52 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 10 april 2020 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij heeft veel tegenslag gekend in zijn leven, maar ook vele fijne dagen met zijn gezin. 

Hij hield zielsveel van zijn kinderen. 

  

Tina Seegers-van Neerven, 90 jaar 

De begrafenis was op vrijdag 10 april 2020 op het kerkhof in Liessel 

 

Een lieve, zorgzame moeder, trotse oma en omi. 

De cirkel is rond… 

  

Sjra Sijben, 81 jaar 

De uitvaart was op woensdag 8 april 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Hij liep graag in zijn stofjas met sigaretje (en later zonder) rond. Maar bovenal was hij 

te vinden bij klanten om een praatje te maken. Muziek was alles voor hem en dan met 

name de Latijnse gezangen van de hoogmis. Tot op het einde bleef hij zingen. 

  



Jo Sijben, 78 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 7 april 2020 op het kerkhof in Neerkant 

 

Hij was een rustige en lieve man, die het altijd fijn vond als anderen het goed hadden. 

Hij ging dan ook graag op bezoek bij bekenden en genoot er ook van als er mensen 

naar hem kwamen. Daarnaast was hij ook erg graag aan het wandelen of fietsen in de 

natuur. 

  

Christ Sijben, 92 jaar  

De uitvaart was op zaterdag 4 april 2020 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt 

Zijn hart heeft voor ons geklopt. 

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

Nu na tien weken weer samen met zijn Catrien. 

  

Pieta Matheij-Bouwmans, 81 jaar 

De uitvaart was zaterdag 4 april 2020 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Wat was zij zorgzaam. Voor haar zo vanzelfsprekend maar voor de kinderen en 

anderen zo bijzonder en kenmerkend voor wie zij was. Haar gastvrijheid en oprechte 

belangstelling maakte hun huis tot een thuis voor velen. 

  

Jan Zoon, 90 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 april 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne. 

 

Hij heeft een gelukkig leven gehad samen met Betsy. Tot zijn grote vreugde kregen ze 

vijf kinderen. Zijn elk kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen waren zijn lust en zijn 

leven. Hij genoot ervan als zij er waren en bleef hen uitzwaaien tot ze uit het zicht 

verdwenen waren. 

  

Harrie Berkers, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 3 april 2020 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Zelf zei hij vaak dat hij een mooi leven heeft gehad. We denken dat hij zijn leven 

dubbel heeft geleefd, want wat was hij haastig. Hij was altijd op de boerderij bezig. En 

hij wilde altijd tussen de mensen zijn. 

  

  



Gerrit Verstappen, 83 jaar 

De begrafenis was op woensdag 1 april 2020 op de begraafplaats in Walsberg 

 

Gekwetst zijn maakt kwetsbaar 

Om de breekbaarheid te beschermen 

werkt kwetsbaarheid verhardend 

Dat maakt vaak eenzaam en onbegrepen 

Gerrit is nu weer samen met Maria 

terug naar de basis van ons bestaan 

in Gods hand geborgen. 

  

Theo Broekmans, 72 jaar 

De begrafenis was op maandag 30 maart 2020 om 13.00 uur op de begraafplaats in 

Neerkant 

 

In zijn laatste uren zei hij: “We zijn een mooie club zo met z’n zessen”. 

  

Toon van de Weijer, 69 jaar 

De begrafenis was op vrijdag 27 maart 2020 op de begraafplaats in Walsberg 

 

“Als ik het over zou mogen doen, 

zou ik alles weer hetzelfde doen.” 

  

Annie van de Ven-Poels, 89 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 27 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

Als we terugkijken naar die lange tijd met haar, dan kunnen we alleen maar zeggen: 

Wat was zij een sterke en geweldige vrouw! 

  

Sjef van der Heijden, 90 jaar 

De uitvaart was op woensdag 25 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Je bent niet meer, daar waar je was, 

maar overal waar wij zijn.” 

  

Piërre Verstappen, 86 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 maart 2020 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Paarden, dat was zijn leven, iedere zondag op concours samen met de kinderen en met 

Nelly. Over de paarden en pony’s en het boerengebeuren praatte hij het liefste. 

  



Lies Jegerings-Bouwmans, 97 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Maria nam haar aan de hand 

naar het haar beloofde land. 

  

Pierre Vos, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 21 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk  

 

Neerkant 

Hè toch… 

’t gi wel… 

Witte ge nie… 

Feitelijk… 

Des goe zat… 

  

Broer van de Kerkhof, 87 jaar 

De begrafenis was op de begraafplaats bij de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij was sinds de oprichting lid van SJVV. Vorig jaar werd hij nog op een mooie manier 

gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap. 

  

Mariet Noijen-Verhoeven, 89 jaar 

De begrafenis was op dinsdag 17 maart 2020 op het kerkhof bij de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

Het verlies was er al voor het einde. 

de rouw voordat het afscheid begon, 

totdat die onzekere verwarring 

bezit van haar krachten nam. 

  

Wies van Moorsel-Mestrom, 90 jaar 

De uitvaart was op donderdag 5 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

  

Annie Dekker-Groen, 78 jaar 

De uitvaart was op woensdag 4 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Annie, bedankt voor de 60 mooie jaren die we samen gehad hebben.” – Henk 

  

 



Sjaak Kessels, 82 jaar 

De uitvaart was op woensdag 4 maart 2020 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Wat was je sterk en arbeidzaam. 

Wat heb je altijd voor ons allen klaar gestaan. 

Flink was je je hele leven. 

Moedig en dapper ben je tot het laatste gebleven” 

  

Alfred Smeur, 80 jaar 

De uitvaart was op maandag 24 februari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Bemin en doe dan wat je wilt: 

wil je zwijgen, zwijg uit liefde, 

wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde, 

wil je corrigeren, doe het uit liefde, 

wil je vergeven, vergeef uit liefde. 

Draag de bron van liefde in je hart, 

want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.” 

(Augustinus) 

  

Gerard van Schijndel, 74 jaar 

De uitvaart was op woensdag 19 februari 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Eenvoud siert de mens” 

  

Martien van Hooff, 81 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 15 februari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Heel wat horloges gingen door zijn handen in de vijftig jaar dat zijn bedrijf bestaat. Met 

uiterste concentratie en precisie wist hij zo mensen weer bij de tijd te brengen. 

  

Nel van de Westerlo-van der Vrande, 90 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 7 februari 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Wanneer de lippen zich sluiten 

dan begint het hart te spreken 

Wanneer het hart tot stilte komt 

dan vlamt de ziel op en 

dat verlicht het hele bestaan. 

  



Henny Verhees, 88 jaar 

De uitvaart was op donderdag 6 februari 2020 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij bleef altijd positief, was een vrolijke, opgewekte mens. In liefde hebben Mien en hij 

elkaar losgelaten. 

  

Louis de Martines, 87 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 4 februari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was trouw en belangstellend, maar ook eigenwijs en driftig. Ondanks grote 

tegenslagen vond hij telkens weer de moed om verder te gaan en weer gelukkig te 

worden. 

  

Mien van Leuken-van Hoof, 84 jaar 

De uitvaart was op maandag 3 februari 2020 om 12.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

De liefde van een moeder gaat mee je hele leven. 

De liefde van een moeder is iets dat niemand zo kan geven. 

  

Tun Verhees, 93 jaar 

De uitvaart was op maandag 27 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Wanneer twee harten weer samen komen, verlaat hij degenen die hij lief had. 

Howdoe! 

  

Catrien Sijben-Brummans, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 25 januari 2020 om 13.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

“Rust zacht. We weten dat er daarboven iemand op je wacht.” 

  

Pastoor Tjeu Sonnemans, 87 jaar 

Priester van het bisdom Antwerpen, geboren in Neerkant, overleden in Lier (B). De 

uitvaart is op zaterdag 25 januari 2020 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk in 

Nijlen-Centrum (B) 

 

In dienst van God en de mensen. 

  

  



Nellie Bennenbroek-Wijnands, 88 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 24 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was trots op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze was betrokken bij wat 

de kinderen deden en bleef hun stappen volgen. Ze genoot zichtbaar van hun 

bezoekjes. 

  

Mies Schepers, 87 jaar 

De uitvaart was op donderdag 23 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

Altijd in de weer voor zijn gezin, zijn tuin en het vrijwilligerswerk in Vlierden; genieten 

van zijn (klein)kinderen en de zorg voor andere mensen. 

  

Henk van Mullekom, 81 jaar 

De uitvaart was op donderdag 23 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Reizen naar waar het mooi is, helpen daar waar het nodig is, luisteren naar wat 

moeilijk is en af en toe zachtjes zeggen wat belangrijk is. 

  

Guido Verhagen, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 22 januari 2020 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij was dankbaar voor de kleine dingen in het leven en voor de mensen om hem heen. 

Hij was energiek en optimistisch. 

  

Harrie van Bree, 82 jaar 

De uitvaart was op woensdag 15 januari 2020 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Ik ben weer bij ons moeke.” 

  

Heino van Teeffelen, 48 jaar 

De uitvaart was op maandag 13 januari 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

Midden in ’t leven 

Nog zoveel te geven 

Ideeën en plannen te over 

In één keer voorbij 

  



Frits van Knippenberg, 88 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 10 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zijn esprit de vivre was benijdenswaardig: niet bang, avontuurlijk, ondernemend, 

vastberaden en bovenal onafhankelijk. Zeker ook trouw, dankbaar en aardig. Een rots 

in de branding. Een echte van Knippenberg: fort et constant. 

  

Jos Drieshen, 78 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 10 januari 2020 in woonpark Eckartdal in Eindhoven 

 

Jos leefde in verhalen. Hij kon er echt in opgaan. Zowel verhalen over zijn eigen leven, 

zijn familie, en het mooie Deurne waar hij vandaan kwam. Evenzo was hij thuis in de 

kapel en in de verhalen die daar klonken. 

  

Jo Rademakers, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 9 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Jij zit in mijn hoofd. 

Al jouw ideeën die ik daar heb bewaard, 

heb ik van jou, mijn vader, geleerd!” 

  

Paula Coenen-Goumans, 96 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 7 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was een trotse vrouw, altijd netjes gekleed en mooi gekapt. Zij was een doorzetter, 

een overlever, niet bang om dood te gaan. Maria van Altijddurende Bijstand hielp haar. 

Daar was zij vast van overtuigd. 

  

Hub van Rijt, 84 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 januari 2020 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Echt een buitenmens… Fietsen en wandelen in de Peel; aan het kanaal de rust ervaren 

van het vissen; dagelijks bezig in zijn tuin, het liefst met zijn handen in de grond; zich 

goed bewust van de cyclus van het leven. 

  

  



Gerrit Coopmans, 89 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 januari 2020 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Wa wilde gu op minnu lèftijd. 

Ik heb een schon lèven gehad! 

Tis tijd om ‘n zandwinkeltje te beginnen…” 

 

 

2019                                           
 

  

Piet Janssen, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 18 december 2019 om 13.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was een mooi mens, lief, eerlijk en trouw. Hij stond altijd klaar, heeft hard gewerkt, 

veel op het land en in de kas. Nu is hij weer samen met Mia. 

 

An van der Heijden-van Otterdijk, 90 jaar 

De avondwake was op maandag 9 december om 19.00 uur en de uitvaart op dinsdag 

10 december om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

Zij heeft in haar leven maar weinig stilgezeten. Ze had graag mensen om hen heen. Die 

werden goed verwend. Er was altijd iets te eten en te drinken. 

 

Henk Kuijpers, 58 jaar 

De uitvaart was op donderdag 5 december 2019 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Een bijzonder mens, liefdevol, altijd geïnteresseerd in de mensen, behulpzaam, geen 

oordeel, zorgzaam, een natuurmens, een boer in hart en ziel, trots op zijn vriendin, 

kinderen, familie en bedrijf in zijn Walsberg. 

 

Tinus Janssen, 95 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 29 november 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Voorbij is de onrust in zijn leven en de pijn. 

De paarden zijn binnen en het gras is gehooid. 

 

  



Leo van Loon, 75 jaar 

De uitvaart was op woensdag 27 november 2019 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Vier het leven, geniet ervan. 

Het is zomaar voorbij. 

 

Lucia Verberne-Geurts van Kessel, 84 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 23 november 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Mooie jaren 

Niet treuren dat ze voorbij gingen 

Glimlachen dat ze er geweest zijn 

 

Piet van den Hurk, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 22 november 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij stond nooit zo op de voorgrond. Hij deed geen vlieg kwaad. Hij had respect voor 

iedereen. Mensen hebben vandaag de dag vaak meteen een oordeel klaar, maar Piet 

was heel voorzichtig. Dat sierde hem. 

 

Christ Kersten, 86 jaar 

De uitvaart was op maandag 18 november 2019 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Zorgen voor de schapen, sleutelen aan tractors, dansen, handelen, kletsen, wandelen 

en heel veel soep eten. 

 

Henk van Moorsel, 73 jaar 

De uitvaart was op donderdag 14 november 2019 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij hield van gewone dingen, eenvoudige vriendschap, rechtvaardigheid, even helpen 

waar het kon, een open deur, een gastvrije tafel en van samenzijn. 

 

  



Mien Goossens-Janssen, 80 jaar 

De avondwake was op donderdag 7 november 2019 om 20.00 uur en de uitvaart op 

vrijdag 8 november 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. 

Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. 

Maar eens komt de dag dat je haar moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. 

 

Nellie Pardoel, 97 jaar 

De uitvaart was op donderdag 31 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij droomde dat overleden familieleden bij haar terugkwamen. Misschien was dat een 

verbeelding van haar diep verlangen om weer samen te zijn, zoals vroeger. 

 

Bep Hurkmans-Bemmelmans, 92 jaar 

De uitvaart was op woensdag 30 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Treur niet om mij. Het is goed zo. 

Degenen die ik lief heb verlaat ik 

om degenen die ik lief had terug te vinden. 

 

Lies Crommentuijn-van Grunsven, 96 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 29 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

Mia Welten-van Kemenade, 90 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 25 oktober 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“En nu nog maar alleen 

het lichaam los te laten – 

de liefste en de kinderen te laten gaan 

alleen nog maar het sterke licht 

het rode, zuivere van de late zon 

te zien, te volgen – 

en de eigen weg te gaan 

Het werd, het was, het is gedaan.” 

(M. Vasalis) 

 

  



Marie van der Steen-van Duijnhoven, 90 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 22 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij heeft veel genoten van haar gezin. “Het is hier niet slecht, ” zei ze over het 

Wilhelminahuis. Ze vertelde graag over haar reis naar Canada en Nieuw Zeeland, “all 

over the world!” 

 

Jos Vertogen, 88 jaar 

De uitvaart was op maandag 21 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij hield van ritme en structuur. De tuin was een grote hobby, tekenen kon hij goed. 

Een bijzonder aandenken blijft het fijne fineerwerk dat hij maakte. 

 

Nel van Oosterhout-van Wetten, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 19 oktober 2019 om 13.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij is nu weer samen met Cor, die haar bij de hand neemt en zegt: “Kom maar Nel, ik 

weet hier de weg…” 

 

Martien van Mierlo, 72 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 19 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Het was mooi, het is goed zo. 

 

Wim Stevens, 83 jaar 

De uitvaart was op woensdag 16 oktober 2019 om 11.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg. 

Ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. 

Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. 

In mijn gedachten ben je heel dichtbij. 

 

Frans Janssen, 87 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 12 oktober 2019 om 13.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Een gemeenschap die niet goed kan lezen, is afgesneden van de levenswortels van 

haar verleden en van de vooruitgangsdromen over haar toekomst, die wij hoop 

noemen.” (Rudolf Steiner) 

 

  



Jo van de Mortel, 73 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 12 oktober 2019 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Thuis het eten koud, maar wel een tevreden klant. Als hij maar op tijd op de repetitie 

was van de KHD. Hij was de goedheid zelve, een bijzonder mens, geliefd door velen. 

 

Tjeu Nies, 88 jaar 

De uitvaart was op woensdag 9 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Elke dag ging Nelly met hem in de rolstoel een uur wandelen, door weer en wind. Als 

Nelly dan weer naar huis ging viel het afscheid steeds zwaar: “Huis, hoes, heivers”, zei 

hij dan. 

 

Jo van Bussel-van den Einden, 100 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 5 oktober 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was liefdevol en zorgzaam, rustig en bescheiden, meer geven dan nemen. 

 

Jan Kanters, 84 jaar 

De uitvaart was op donderdag 26 september 2019 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk 

Deurne 

 

In het harnas van zijn leven is hij overleden. Hij was altijd bezig, ondernemend en was 

graag onder de mensen. Hij was er altijd voor iedereen. Even bellen en hij kwam eraan. 

 

Maria van Baars, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 september 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Een lang, vol leven heeft ze geleefd. Voor zichzelf, maar meer nog voor anderen, zo 

vriendelijk en zorgzaam als ze was. Op haar verjaardag is zij overleden. 

 

Willy Linders, 80 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 september 2019 om 10.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij was zo graag thuis, buiten tussen zijn bloemen, planten en vogels, of binnen 

voetbal kijken op tv. Samen met Mien had hij het goed. 

 

  



Karel van de Laar, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 18 september 2019 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Vlierden. 

 

Hij is geboren en opgegroeid in de hechte dorpsgemeenschap Vlierden waarbij hij heel 

betrokken was. Hij stond altijd klaar voor eenieder die zijn hulp en aandacht nodig had. 

Maar op de eerste plaats kwamen zijn vrouw Fien, de kinderen en de kleinkinderen. 

Trots was hij op hen maar zij ook op hem. 

 

Rieky Dijsselblom-van den Boogaard, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 14 september 2019 om 10.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Trots op haar kinderen en kleinkinderen, blij als ze kwamen buurten. Voor iedereen 

zorgen en klaarstaan. Tot het laatst op de hoogte van alles. Het einde van een mooi 

leven. 

 

Lies Geris-Minkenberg, 88 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 10 september 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Frans Martens, 86 jaar 

De uitvaart was op maandag 2 september 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Op de vraag: “Wil je nog wat zeggen?” kwam steevast het antwoord: “Dat het jullie 

allemaal goed gaat”. 

 

Nel Nooijen-van den Elsen, 92 jaar 

De uitvaart was op donderdag 29 augustus 2019 om 14.00 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Lief, sociaal, hartelijk, maar ook eigenwijs, haastig en ongeduldig. Bovenal was zij 

gelukkig en tevreden. 

 

Miet Bankers-Kuunders, 86 jaar 

De uitvaart was op woensdag 21 augustus 2019 om 11.30 uur in de St. 

Willibrorduskerk Deurne 

 

Miet was een eenvoudige vrouw, lief, gewoon, rustig, bescheiden. Ze zag er graag goed 

verzorgd uit. Ze genoot van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 

  



Mien Joosten-van Schaijk, 91 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 6 augustus 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Zij was een bezige bij. Gelukkig heeft zij nu de weg gevonden naar Lenard en al die 

anderen die niet meer onder ons zijn. 

 

Harrie Jansen, 96 jaar 

De uitvaart was op maandag 5 augustus 2019 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij was een lieve, rustige en bescheiden man, hij klaagde nooit en nam het leven zoals 

het kwam. 

 

Riet van de Ven-Verberne, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 20 juli 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

“Ik mocht nog genieten van de bijen die zoemen, het fluiten van de vogels in de hoge 

bomen, de kleurige vlinders op geurende bloemen. Nu ga ik door een nieuwe poort 

naar binnen en hopelijk steekt mijn oude vriend daar heel spontaan zijn hand uit om 

opnieuw te beginnen en samen een nieuwe weg in te slaan.” 

 

Cor Janssen, 83 jaar 

De uitvaart was op woensdag 17 juli 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Hij was een man van weinig woorden, de rust zelve, maar enorm actief in de 

gemeenschap van Neerkant. 

 

Thea Verdonschot-van Goch, 87 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 13 juli 2019 om 13.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was er graag bij, niet op de voorgrond, maar stil genietend van haar vaste gang naar 

winkels, haar bezigheden, de bezoekjes van en aan haar kinderen. Over de dood sprak 

zij niet. Zij wilde leven. “Als mijn tijd gekomen is, dan ga ik”, zei ze. En zo is het gegaan. 

 

Louis Steeghs, 85 jaar 

De uitvaart was op woensdag 10 juli 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

“Het loslaten van een dierbare 

is net zoiets als het toelaten 

van wat de ander in ons, ooit 

heeft nagelaten, voorgedaan” 



Kees Bukkems, 89 jaar 

De uitvaart was op maandag 8 juli 2019 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Blijf liefdevol voor elkaar en vergeet mij niet.” 

 

Dora van Dijk-Kivits, 92 jaar 

De uitvaart was op donderdag 4 juli 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Het leven is een reis, een reis langs heel veel wegen. 

We reizen samen of alleen, we weten soms niet goed waarheen, 

maar gáán op hoop van zegen. 

 

Tiny Nooijen, 96 jaar 

De uitvaart was op woensdag 3 juli 2019 om 11.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was veertig jaar lang het gastvrije middelpunt van de pastorie in Walsberg. Voor de 

parochie was zij de praatpaal van horen, zien en zwijgen, maar ook van een vrolijke 

lach, een geduldig oor, een bemoedigend woord en altijd een kopje koffie. 

 

Harrie Biemans, 75 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 29 juni 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Eenvoudig, bescheiden, rustig, trouw, altijd bezig. Dat was Harrie. Vrijwilligerswerk was 

voor hem niet vrijblijvend. Hij stond klaar, was er als je hem nodig had. 

 

Riek Manders-van Kuijlenburg, 76 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 28 juni 2019 om 14.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij nam de tijd om te buurten, had belangstelling voor je, gaf je een bemoedigend 

schouderklopje en lachte vriendelijk. 

 

Hubert Engelen, 79 jaar 

De uitvaart was op donderdag 27 juni 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was gildebroeder in hart en nieren. Als geen ander kende hij de geschiedenis van 

het St. Jorisgilde. Voor de Maria-Vredeskapel heeft hij zich bijzonder ingezet. Hij stond 

als vrijwilliger klaar voor menige vereniging en goed doel. Als koning hebben we hem 

uitgevaren. 

 

  



Annie Kandelaars-van den Heuvel, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 15 juni 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was een lieve vrouw, altijd vrolijk en opgeruimd. Ze was een echt moedertje, een 

oermama. Ze was er altijd voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Er 

kon veel in huis. Iedereen was welkom. 

 

Dora Sprengers-van der Weerden, 88 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 14 juni 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een warm mens, vervuld met onvoorwaardelijke liefde, 

zorgzaam en gelovig biddend voor iedereen die haar lief was. 

 

Agnes Beijers-Martens, 87 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 4 juni 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Nes, een heel sociale, zorgzame en met de tijd meegaande vrouw, maar bovenal een 

trotse moeder, schoonmoeder, oma en superoma. Ze genoot van het leven toen ze 

hoorde dat ze ernstig ziek was. “Het is nie anders” was haar reactie. Dankbaar en rustig 

nam ze afscheid en is ze vredig ingeslapen. 

 

Leentje van der Heijden-van Zeeland, 82 jaar 

De uitvaart was op maandag 3 juni 2019 om 13.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Gezelligheid stond voor haar vaak voorop. Zij had een grote passie voor haar gezin en 

kleinkinderen. Zij was altijd actief en creatief. Zij hield van mooie dingen en had oog 

voor details. 

 

Leon van Doorne, 94 jaar 

De uitvaart was op maandag 3 juni 2019 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij heeft samen met Greta een kleurrijk leven gehad. Tot het laatst toe zijn ze samen 

geweest en heeft zij hem kunnen vertroetelen, verzorgen en bijstaan. 

 

Mien Petit-van de Mortel, 98 jaar 

De uitvaart was op woensdag 29 mei 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. 

 

  



Miet van Loon-van den Berkmortel, 86 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 25 mei 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Een moeders kind, wie is dat niet? 

En dat blijft zo! Moeders kind blijf je voor je hele leven, 

Om moeder zal je altijd blijven geven! 

 

Geert Kanters, 82 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 25 mei 2019 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Het was alsof zij afscheid namen 

Maar liefde is oneindig groot 

Ze bleven en ze blijven samen 

Liefde is sterker dan de dood.” 

 

Maria Barten, 82 jaar 

De uitvaart was op donderdag 9 mei 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was klein van stuk, maar als mens was zij groots. Ze was heel bescheiden, hoefde 

niet op de voorgrond. Zij was haar hele leven dienstbaar aan anderen. 

 

Harrie Weijenborg, 81 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 7 mei 2019 om 11.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Geloof in God, mens en natuur stonden diep in zijn hart geschreven. 

Hij heeft genoten van het leven en wij van hem. 

 

Kitty Hanraets-Devens, 90 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 3 mei 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Ik struin 

nog één keer langs de bloemen in mijn tuin 

over het kronkelende paadje 

langs de schone was die wappert in de wind. 

Mijn tuin waar je nu allen nog maar 

‘wie ik geweest ben’ vindt. 

 

  



Jacqueline Sonnemans-Groen, 69 jaar 

De uitvaart was op maandag 29 april 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

De cirkel van haar leven is rond. In dezelfde kerk waar zij 69 jaar geleden werd 

gedoopt, namen we afscheid van haar. Zij was een warme en liefdevolle vrouw, die 

altijd aandacht had voor mensen en voor iedereen klaarstond. 

 

Joh Coolen, 91 jaar 

De avondwake was op donderdag 25 april 2019 om 19.00 uur en de uitvaart op vrijdag  

26 april 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij heeft gezongen, gespeeld, begeleid, gedirigeerd en gecomponeerd, gejaagd vol 

passie, gedragen en doorleefd, rustig en gelaten. En toen werd het stil, stil in zijn hart, 

in rust en vrede met zichzelf; de mooiste, maar ook moeilijkste compositie van zijn 

leven. 

 

M.W. van der Waarden, 90 jaar 

De begrafenis op Jacobshof vond plaats in besloten kring op vrijdag 26 april 2019. 

 

“Alles van waarde is weerloos” (Lucebert) 

 

Miet Aarts-Driessen, 89 jaar 

De uitvaart was op donderdag 25 april 2019 om 13.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.” 

Voor Miet was het snel duidelijk dat de tijd van gaan gekomen was. 

En wij accepteren het – zij het met moeite. Het was zo plotseling. Jij had er vrede mee. 

Al hadden wij je nog zo graag langer bij ons gehouden, we laten je nu gaan. 

Rust zacht. 

 

Christ Janssen, 76 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 20 april 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was nog zo vitaal, zo actief. Wilma, de kinderen en kleinkinderen en iedereen kon 

altijd op hem rekenen. Wij genoten als wij hem zagen genieten. Maar altijd kwam het 

gesprek ook op William, van wie hij trouw het graf bezocht en verzorgde. Nu zijn ze 

weer samen. 

 

  



Martha Witteveen-van Dijk, 98 jaar 

De uitvaart was op donderdag 18 april 2019 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Ze was hartelijk, gastvrij, open. Gezelligheid stond bij haar hoog in het vaandel. De 

kracht hiervoor putte ze uit haar eenvoud. 

 

Leo de Wit, 76 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 16 april 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij heeft zijn tweelingbroer Piet enorm gemist. Hun hele leven hebben ze met elkaar 

opgetrokken. Samen deelden ze dat mooie plekje aan de Oude Bakelseweg, de honden 

en de zon van de lente. 

 

Tonny van de Burgt-van Nunen, 95 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 12 april 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Ze was een dame, goed gekleed en gekapt, rijzig van gestalte. Tegelijkertijd bleef zij 

eenvoudig, lief en zorgzaam. Ze was bescheiden en altijd geïnteresseerd in de ander: 

Hoe gaat het met jou? 

 

Lies Janssen-Jansen, 94 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 12 april 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Truus Senden-Lutters, 97 jaar 

De uitvaart was op donderdag 11 april 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Na het overlijden van Karel was zij bijna 50 jaar alleen. Haar grootste hobby was zingen 

bij het Deurnes Gemengd Koor. Zij was daarvan al 72 jaar lid. 

 

Mart Mennen, 77 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 6 april 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Hij was een eenvoudige man, die hard heeft gewerkt, en dat ook van anderen 

verwachtte. Na het overlijden van Truus wilde hij niets liever dan haar weer zien. Dat 

gebed is nu verhoord. 

 

  



Truus Gitzels-van den Heurik, 96 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 2 april 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Geniet van het geven. 

Wat je vergaart, blijft slechts even. 

Wat je geeft, blijft bij je je hele leven. 

 

Dora Nooijen, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 22 maart 2019 in crematorium Berkendonk in Helmond 

 

Ik leef voort in jou 

en in de wind, de zee, het land, 

alles waar ik van gehouden heb 

ik ga weg en zal terugkeren 

ik ben er voor je 

altijd als jij me nodig hebt 

 

Cisca Engelen-Munsters, 94 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 16 maart 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Buurten deed zij graag. Verder genoot zij van de tuin en vooral van bloemen. Er 

konden er buiten en binnen niet genoeg staan. 

 

Miet van Kuijlenburg-Janssen, 98 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 12 maart 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Guus van Daele-van Looy, 86 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 2 maart 2019 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij had weinig nodig. Ze hield niet van uiterlijk vertoon. Des te meer genoot zij van de 

uren met Theo, de bezoekjes van haar kinderen, hun partners en de kleinkinderen. Zij 

waren haar trots, waarvan ze zielsveel hield. 

 

Riek van de Vondervoort-Meulendijks, 81 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 1 maart 2019 om 15.00 uur in de St Jozefkerk Deurne 

 

Zij was een sterke vrouw, een mooie vrouw ook, die er graag goed verzorgd uitzag. Ze 

was vrolijk, opgewekt, sociaal. Het zorgen voor anderen zat haar in het bloed. 

 

  



Lies Philipsen-Claessen, 86 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 1 maart 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

“Als ge mèr vur elkoar zurrigt, 

dan kumt ut allemoal goe…” 

 

Miet Manders-Relou, 92 jaar 

De uitvaart was op donderdag 28 februari 2019 om 13.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij kon niet stilzitten. Ze moest altijd bezig zijn. Nu heeft zij eindelijk rust. 

 

Toos Leesberg-van der Wielen, 81 jaar 

De uitvaart was op donderdag 28 februari 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

“Als je van iemand houdt, 

heeft alles nog meer zin.” (Paulo Coelho) 

 

Maria Coopmans, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 26 februari 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was een pittige tante, die goed voor zichzelf kon opkomen, maar zeker ook heel 

goed was voor iedereen om haar heen. Ze had veel gevoel voor humor en hield van 

gezelligheid. Veel mensen hebben van haar genoten. 

 

John Schoofs, 88 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 22 februari 2019 om 13.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 

 

Riek van der Heijden-van Bree, 80 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 22 februari 2019 om 11.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was de jongste van drie zusjes. Altijd dicht bij elkaar gebleven, ieder weekend bij 

elkaar op de koffie. Zorgen en verzorgen was haar gave. 

 

  



Riek Manders, 79 jaar 

De uitvaart was op maandag 18 februari 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Liessel 

 

Wat ging het snel de laatste dagen. Zij heeft de laatste week hard gevochten. “Het is 

genoeg…”, dat waren haar laatste woorden. Haar kinderen en kleinkinderen zijn 

dankbaar dat zij zo goed voor hen heeft gezorgd. Zij zullen haar missen. 

 

Riek van Wetten, 88 jaar 

De uitvaart was op donderdag 14 februari 2019 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk 

 

Meer dan vijftig jaar heeft zij gezongen in het St. Jozefkoor. Zij zette zich in voor het 

verenigingsleven en zorgde voor familie en vrienden. De deur stond altijd open en de 

koffie was gauw gezet. 

 

Ans Houben-Levels, 77 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 9 februari 2019 om 11.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

“Nooit is de pijn te hard om 

het aller mooiste te behouden.” (Ans) 

 

Hennie Bouwmans, 73 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 8 februari 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Hij was steeds beperkter in zijn mogelijkheden, maar genoot steeds meer van kleine 

dingen en mooie ontmoetingen. Dan verscheen er een glimlach op zijn gezicht. 

 

Miet van Waaijenburg-Thielen, 91 jaar 

De uitvaart was op woensdag 6 februari 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zij was trots op haar gezin. 

Ze heeft genoten van haar klein- en achterkleinkinderen. 

Ze zei dan ook: “ons pap en ik laten iets moois na” 

 

Antoon Vissers 77 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 26 januari 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Vlieg, zo vrij als de vogels in de tuin. 

Wij vangen de herinneringen. 

Voor altijd in ons hart. 



Mien Keijzer-van Tilburg, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 19 januari 2019 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

Aan de mooie tijd op Curaçao dacht ze vaak terug. Zij was een zelfstandige vrouw, 

zorgde, regelde en moederde graag. Haar geloof gaf haar veel kracht. Regelmatig 

kwam ze in de Willibrorduskapel. 

 

Miet Verstappen-Sonnemans, 87 jaar 

De uitvaart was op donderdag 17 januari 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Neerkant 

 

Weinig nemen en veel geven, dat kenmerkt haar leven. De winkel was een begrip. Het 

was haar lust en haar leven. Zij verkocht alles en als ze iets niet had, zorgde zij dat het 

er kwam. 

 

Nellie van de Westerlo-van Melis, 79 jaar 

De uitvaart was op woensdag 16 januari 2019 om 11.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij zorgde graag voor Toon, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het 

kleine grut deed haar haar grote verdriet even vergeten. We vertrouwen erop dat zij 

nu bij Bea en Anita is aangekomen. 

 

Sien van den Corput-Verschure, 94 jaar 

De uitvaart was op woensdag 9 januari 2019 om 11.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Vlierden 

 

Zij was een trouwe bezoekster van de vieringen in de Willibrorduskapel sinds zij in de 

Kruisstraat en later in de Nieuwenhof woonde. Haar geloof gaf haar kracht. 

 

Cor van Mullekom, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 5 januari 2019 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Helenaveen 
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Marc Rovers, 39 jaar 

De uitvaart was op maandag 31 december 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zijn gulle lach, vriendelijke blik en goed gevoel voor humor hebben hem 

vriendschappen gebracht over de hele wereld. Zijn waardering en respect voor andere 

mensen en culturen is een voorbeeld voor ons allemaal. 

  

Wiel (Willy) Basten, 78 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 22 december 2018 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Willy, een echt mensenmens; positief, hartelijk, behulpzaam, liefdevol en zeer gastvrij. 

Altijd in voor een goed gesprek en een bemoedigend woord. Trots op Mien, met wie 

hij 55 jaar getrouwd was, zijn kinderen en kleinkinderen. Zoals hij het zelf zo mooi 

aangaf tijdens zijn afscheid is hij met de witte duif mee die de verdere reis voor hem 

uitstippelde. 

 

Willy Goos, 69 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 22 december 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Boven aan de hemel knipoogt nu een mooie ster waarvan wij het heldere licht 

herkennen. Van dat licht hebben wij namelijk al lang mogen genieten tijdens zijn 

aanwezigheid. 

  

Hein Tops, 83 jaar 

Hij was pastoor van de St. Gerardus-Majellaparochie van 1975 tot en met 1992. 

De uitvaart was op donderdag 20 december 2018 om 10.30 uur in de St. Dionysiuskerk, 

't Heike in Tilburg. 

 

Hein was een man die de taal van mensen sprak, nabij, betrokken, warm en hartelijk. 

Hij bezielde ouderen en enthousiasmeerde jongeren. Parochianen droegen hem op 

handen en zijn kracht lag in empathie en een open oog en oor voor ieder met wie hij 

verkeerde. 

  

  



Fien Smits-van Heugten, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Jaan van Lierop-Driessen, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 12 december 2018 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Ze was altijd helder van geest, praatte en gaf haar mening tot het laatste moment. 

  

Pastor Piet Rijkers, 85 jaar 

Kapelaan in Zeilberg tussen 1960 en 1966 

 

"Samen zijn wij Kerk, samen zijn wij sterk. " 

  

Anny Crommentuijn-Hendriks, 78 jaar 

De uitvaart was op maandag 26 november 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Cis van Gog-van Goch, 83 jaar 

De uitvaart was op maandag 26 november 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Cis en Piet hebben altijd hard gewerkt op de boerderij aan de Esdonk. De bloementuin 

was haar uitlaatklep. Hier was ze dagelijks bezig. De tuin zag er altijd prachtig uit. 

  

Geert Meijer, 69 jaar 

De uitvaart was op donderdag 22 november 2018 om 12.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zo begint het. 

Ik alleen - Jij alleen 

Jij en Ik - samen - Ik en Jij 

Jij en Ik - alleen - Ik en Jij 

Jij alleen of Ik alleen 

Zo eindigt het. 

  

Ton Winkelmolen, 86 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 november 2018 om 13.45 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Hij blijft voor ons het grote voorbeeld van echte liefde en een groot hart. 

  



Tiny van den Heurik-van Helmond, 72 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 november 2018 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Ik vind het stom. ik wist niet dat doodgaan zo moeilijk was. 

Ik heb mijn best gedaan. Den nog eens aan me." 

  

Jantje van der Zanden, 89 jaar  

De uitvaart was op dinsdag 13 november 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij hield van buurten en het contact met andere mensen. Hij genoot van het tuinieren, 

kaarten en z'n borreltje. Hij is nu weer bij Anneke en Joke. Het is goed zo. 

  

Bertje van den Berkmortel, 79 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 6 november 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel. 

  

Jan Hoogers, 86 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 26 oktober 2018 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij had een goed en gelukkig leven, hij was tevreden. Zoals Jan altijd zei: "Bedankt voor 

de komst!" 

 

Corry van der Linden-Vermeulen, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 18 oktober 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een moeder, een oma, belangstellend en lief, 

sterk en bijzonder, tot het laatst actief. 

  

Dina van den Heuvel-Verhees, 81 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 5 oktober 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Arie Weemen, 80 jaar 

De uitvaart was op donderdag 4 oktober 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

  



Bep Wientjens-van der Worp, 91 jaar 

De uitvaart was op woensdag 3 oktober 2018 om 12.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Sterven doe je niet ineens 

maar af en toe een beetje 

En op een dag wanneer je zegt: ik ben wat moe 

dan… ben je aan je laatste beetje toe 

  

Sophia Rovers-van de Mortel, 89 jaar 

De uitvaart was op woensdag 26 september 2018 om 10.30 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

"Nu pijn en zorgen niet meer hoeven 

en hemelse rust is gekomen 

zullen wij elkaar ontmoeten 

en vrolijk praten over vroeger." 

  

Nelly Coopmans-Loeff, 89 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 22 september 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zorgzaam, betrokken, belangstellend, wijs, sterk, bescheiden, gelovig, dankbaar. 

  

Leo van de Ven, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 20 september 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Als ik de dingen niet meer weet, 

als ik de namen niet meer ken, 

denk dan aan de weg door mij gegaan. 

Zo heb ik het niet voor niets gedaan. 

  

Anny van Montfort-de Haas, 83 jaar 

De uitvaart was op donderdag 13 september 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Op Maria Geboorte is zij overleden. Dat geeft troost. Anny was een Mariavereerster. 

Bij de icoon van Maria van Altijddurende Bijstand bad zij elke dag voor Frits, de 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

  

  



Piet de Wit, 75 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 4 september 2018 om 13.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was de steun en toeverlaat van zijn tweelingbroer Leo. Hij was zorgzaam en wist 

van aanpakken. 

  

Maria Goossens-Reijnders, 70 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 1 september 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Het mooiste dat zij achterliet zijn sporen van liefde. 

  

Harrie van Otterdijk, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 29 augustus 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

Spelen bij de fanfare, zingen bij het koor, dirigeren bij het herenkoor, bespelen van het 

orgel: met muziek zette Harrie de toon. Gruwelijk gruts was hij op zijn vrouw Ria, de 

kinderen en kleinkinderen en zij op hem. 15 gouden jaren beleefde hij met zijn maatje 

Marietje. Kortom een zeer actieve, creatieve, echt Vlierdense mens. 

 

Riek Boerenkamps-van der Putten, 82 jaar 

De uitvaart was op donderdag 9 augustus 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een bloem waarvan de geur des levens langzaam door de wind is meegenomen en 

door onze harten is opgevangen. Zo was zij. 

  

Beth Crommentuijn-van Mullekom, 91 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 7 augustus 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

 

Als je zo oud wordt als ons moeder, 

heb je een heel leven geleefd. 

Maar iemand verliezen is altijd verdrietig. 

  

Jan Verberne, 86 jaar 

De uitvaart was op maandag 6 augustus 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Hij was hartelijk, gastvrij en geïnteresseerd, maar als hij ergens een mening over had, 

bleef hij bij zijn standpunt. Hij was trots op zijn kleinkinderen en achterkleinkind. 

  



Nelly van den Boomen-Coolen, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 augustus 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Een krans van bloemen 

wil ik jullie geven 

Tussen het koren en het riet 

daar staat een vergeet-me-niet 

Ik wil hem jullie geven 

voor jullie verdere leven" (Nelly) 

  

Wim van Mullekom, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 1 augustus 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

 

Hans Keeren, 68 jaar 

De uitvaart was op woensdag 25 juli 2018 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Mag ik net als jij 

mijn hart open houden 

als lijden op mijn pad komt 

licht blijven 

als alles wegvalt 

onvoorwaardelijke liefde 

leven 

  

Nelly Janssen-Winkelmolen, 80 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 24 juli 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Zij heeft ons veel liefde gegeven. Er zijn veel fijne herinneringen. Die leven voort in ons 

hart. 

  

Jan Leijssen, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 juli 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij buurtte en vertelde graag. Hij was gezellig aanwezig. De laatste jaren kon hij niet 

meer praten. Dat trok een zware wissel op zijn leven. In de vele verhalen en 

herinneringen leeft hij voort. 

  

  



Karel Vervoordeldonk, 75 jaar 

De uitvaart was op woensdag 18 juli 2018 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij stond altijd voor iedereen klaar. 

  

Truus Louwers-van Leeuwen, 71 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 13 juli 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij hield niet van overdreven gedoe. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Zij 

hield van eenvoud zonder opsmuk. En tevreden zijn hoorde ook bij haar. 

  

Riek van Bree-Wiegers, 89 jaar 

De uitvaart was op donderdag 5 juli 2018 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

 

Gonnie van Helmond, 70 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 22 juni 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Plichtsgetrouw, reislustig, sportief, gelovig, eigenwijs 

  

Jo Nooijen-Munsters, 85 jaar 

De uitvaart was op donderdag 21 juni 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

  

Mien van Calis-Steeghs, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 16 juni 2018 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was vriendelijk, legde gemakkelijk contact. Zij was klein van stuk, maar niet over het 

hoofd te zien. 

  

Pleun van de Ven-Bertrams, 85 jaar 

De uitvaart was op donderdag 14 juni 2018 om 13.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een sterke en gelovige vrouw, een harde werker, een leuk en aardig mens, dat 

gemakkelijk contacten maakte, een familiemens. 

  

  



Bella Weijmer, 4 weken 

De  uitvaart was op woensdag 6 juni om 10:30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Te vroeg, maar dapper en  sterk, begon jij aan je levenswerk. 

Je blijft voor altijd in ons hart, voor altijd in ons leven. 

Lieve Bella, je hebt ons zoveel liefde gegeven. 

  

Angela van Gog-Klein Zieverink, 65 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 2 juni 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Willy van Someren, 81 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 2 juni 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Eerst is je wereld groot, 

je kunt er reizen tot en met. 

Heel dicht bij de dood 

is ze niet groter dan je bed. 

Maar als je innerlijk vertrouwt 

waarop alle mensen hopen, 

dan gaat als je je ogen sluit 

een nieuwe wereld open. 

  

Martien van der Wallen, 77 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 26 mei 2018 om 11.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Dien van Otterdijk-Derks, 100 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 22 mei 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Noud Fransen, 82 jaar 

De avondwake was op dinsdag 15 mei 2018 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

  

Pastor Jac van Geloven, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 12 mei 2018 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Zoals de Vader Mij heeft bemind, 

zo heb Ik u bemind. 

Blijf in mijn liefde.  (Johannes 15, 9) 



Tonny Peters-van Otterdijk, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 11 mei 2018 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was creatief en gastvrij, lief, sterk en dapper. 

 

Anna Verbaarschot-Maas, 99 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 11 mei 2018 om 11.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Ze hield van eenvoud 

van gewoon en normaal 

zonder glans en zonder maskers 

zonder slingers en poeha 

zodat je ziet wat het is 

eenvoud is bijzonder 

  

Harrie van Veggel, 77 jaar 

Voor hem werd gebeden in de eucharistie van Hemelvaart op woensdag 9 mei 2018 

om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Hij had een groot plichtsbesef, was een man van weinig woorden, een vriend, waarop 

je altijd kon bouwen. 

  

Piet Hoeben, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 5 mei 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Prachtige jaren 

niet treuren dat ze voorbijgingen 

glimlachen dat ze er zijn geweest 

  

Willy Coolen, 91 jaar 

De uitvaart was op maandag 30 april 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was schilder in hart en nieren. Turnen, zwemmen en fietsen samen met Leo waren 

zijn favoriete vrijetijdsbezigheden. Willy heeft een mooie leeftijd bereikt. 

  

  



Tiny Hohmann-van Doorne, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 28 april 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Samen met Jan vormde ze een hechte eenheid. Hun aandacht ging onder andere uit 

naar het verenigingsleven, de ouderen en zwakkere mensen in hun omgeving. In de 

door Tiny zo gekoesterde dressuursport bracht haar band met haar paard hen tot 

prachtige prestaties op topniveau. Het geloof en vertrouwen dat ze nu samen met 

haar tweelingzus in vrede bij de Heer mag zijn geeft haar naasten veel steun. 

 

Jeannie Dijkstra-van der Hoff, 90 jaar 

De uitvaart was op donderdag 26 april 2018 om 14.00 uur  

in de St.  Jozefkerk Deurne 

 

Jeannie is geboren in Friesland, waar de katholieken een minderheid vormden. In 

Deurne is zij een markante figuur geweest: lid van het kerkbestuur van de 

Willibrordusparochie en van het schoolbestuur; mede oprichtster van de 

muziekschool, de bridgeclub en tennisvereniging. Toen haar man ziek werd heeft zij 

hem 10 jaar lang verzorgd en begeleid; toen trad ze minder op in het openbare leven. 

  

Jan Hoeben, 81 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 17 april 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Nie maauwe, mer carnaval haauwe!" 

Dat was Jan ten voeten uit. Zo blijft hij ons bij. 

  

Mietje van Diesen-Kuijpers, 97 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 13 april 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

De kaars leek bijna eindeloos, 

maar is nu stil gedoofd. 

Een leven lang hard gewerkt, 

zorgzaam geweest, gegeven en geloofd. 

  

Theo van Dijk, 79 jaar 

De uitvaart was op woensdag 11 april 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Niets is meer hetzelfde in ons leven, 

Maar het houden van jou 

en alle herinneringen zijn gebleven 

  



Miet Manders-Elbers, 87 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 10 april 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Vandaag is de dag om gelukkig te zijn. 

Vandaag is de enige dag die je even in handen houden mag." 

 

Wiel Beurskens, 87 jaar 

De avondwake was op donderdag 5 april om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Jouw klussen zijn gedaan. Rust nu maar uit. 

  

Tonny Welten-Koppens, 83 jaar 

De uitvaart was op woensdag 4 april 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Rein als de schoonste edelsteen 

is moederliefde alleen." 

  

Sjraar Hermans, 92 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 31 maart 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Pater Martien van Ooij scj, 82 jaar 

Hij is begraven op 28 maart 2018 in Indonesië. 

Op donderdag 5 april 2018 was er om 14.30 uur in de kerk van Ommel een 

herdenkingsdienst. 

 

"Kleine dingen doen met grote liefde" 

  

Door Albers, 82 jaar 

De uitvaart was op woensdag 28 maart 2018 om 13.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Liefde is naar elkaar luisteren en elkaar vertrouwen, 

maar het allerbelangrijkste van liefde is om van elkaar te houden!" 

  

Martien Klomp, 85 jaar 

De uitvaart was op maandag 26 maart 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

  



Frans van de Kerkhof, 97 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 maart 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

O mens, beschikt uw zielenstaat, 

terwijl het levensuurwerk gaat; 

want als 't gewicht is afgelopen 

van deze korte levenstijd, 

daar is geen ophaal weer te kopen, 

voor kunst, noch geld, noch achtbaarheid. 

  

Leen Vlemmix-Madou, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 maart 2018 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Een echt mensen-mens. Genietend van de natuur, het gezin de boerderij, maar ook 

van de uitstapjes en de vakanties met de Zonnebloem. 

  

Janus Nooijen, 80 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 maart 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Hoop: mooiste wat er is!" 

  

Mien Kuijpers-van Neerven, 94 jaar 

De uitvaart was op donderdag 15 maart 2018 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Dankbaar zijn we dat we je zolang in ons midden mochten hebben 

en oh zo dankbaar was jij voor alles wat we voor jou deden. 

  

Thea Kuijpers-Bekx, 89 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 3 maart 2018 om 13.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Met haar kon je echt ergens over praten. Ze had eigenlijk overal verstand van. Of het 

nu ging over politiek, het boeren, wereldnieuws of een verbouwing. 

  

  



Marietje van Heijster-Smedts, 100 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 2 maart 2018 om 10.30 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

De mensen van voorbij, 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij, 

ze zijn met ons verweven. 

  

Jan van den Berkmortel, 81 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 februari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Ondanks alles wat wij tijdens zijn leven meemaakte, bleef hij positief. Hij wilde nog 

zoveel. 

  

Fien Welten-Aldenzee, 73 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 20 februari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij was een vrolijke vrouw, die altijd klaarstond voor iedereen. Zij droeg ook een groot 

verdriet met zich mee. De kinderen en kleinkinderen brachten haar ook weer mooie 

tijden. 

  

Anna Hikspoors-van den Berg, 93 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 16 februari 2018 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Mien Jonker-van Lierop, 93 jaar 

De avondwake was op donderdag 15 februari 2018 om 19.00 uur en de uitvaart op 

vrijdag 16 februari 2018 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Riek van Eijk-van den Heuvel, 92 jaar 

De avondwake was op dinsdag 13 februari 2018 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Jet Martens-Prinsen, 92 jaar 

De uitvaart was op donderdag 8 februari 2018 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Na het overlijden van Piet was het gemis groot. Maar zij probeerde toch nog iets van 

haar leven te maken. Nu zijn ze weer samen. 

  

 



Wim van der Zanden, 79 jaar 

De uitvaart was op woensdag 7 februari 2018 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

54 jaar was hij gelukkig getrouwd met Riek. Zijn kinderen en kleinkinderen hadden een 

speciale plek in zijn hart. Bedankt voor alle mooie jaren. 

  

Janus Dijsselblom, 91 jaar 

De uitvaart was op woensdag 7 februari 2018 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Het einde van een mooi verhaal... Maar we kunnen wel blijven vertellen over 

Nederlands Indië, vissen, school, de geur van hout, zijn huwelijk met Rieky, zijn trots 

op kinderen en kleinkinderen. 

  

Riek van de Kerkhof-Gruijters, 91 jaar 

De uitvaart was op maandag 29 januari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een lieve, hartelijke vrouw met wie Henk 65 jaar gelukkig getrouwd was. 

  

Tonny Smeelen-Hagelaar, 80 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 27 januari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Muziek beheerste haar hele leven. "De Muziekfontein" was een begrip in de wijde 

omgeving. 

  

Siena Berkers-van de Weijer, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 26 januari 2018 om 12.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een zorgzame moeder, die hard heeft gewerkt, maar daar ook voldoening uit 

haalde. Dat ze het zorgen uit handen moest geven, kostte haar moeite. Maar zij 

berustte hierin. 

  

Piet Goossens, 80 jaar 

De avondwake was op donderdag 25 januari 2018 om 19.00 uur en de uitvaart op 

vrijdag 26 januari 2018 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

  



Nelly (Zus) de Bruijn-Martens, 93 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 20 januari 2018 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Het leven begint en eindigt met een klank. 

  

Hans Koolen, 68 jaar 

De uitvaart was op donderdag 18 januari 2018 om 12.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

De zon scheen 

de vogels floten 

de bloemen bloeiden 

en toen werd het stil... 

  

Maria Martens, 82 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 13 januari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Wij zijn vol bewondering voor hoe zij het onvermijdelijke aanvaardde. 

  

Riek van de Leensel, 86 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 12 januari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Veel liefde en goeds heeft zij ons gegeven. 

  

Jos Eevers, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 6 januari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Leven is 

verzoend zijn met het leven 

en verzoend zijn met de dood 

 

Cis van den Berkmortel-van Doorne, 103 jaar 

De uitvaart was op donderdag 4 januari 2018 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Rozen als afscheid, 

rozen vol rouw, 

rozen vol liefde, enkel voor jou 

als blijk van dank voor jouw bestaan 

waarin wij heel lang mee mochten gaan. 



Nolda van Heugten-van Dinther, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 3 januari 2018 om 11.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij was lief en bescheiden, maar ze kon ook ad rem uit de hoek komen en daarmee 

mensen aan het lachen maken. Ze had veel mensenkennis. Je maakte haar niks wijs. Zij 

voerde zelf graag de regie. 

  

 

2017                                           
 

 

Jo Verbruggen, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 30 december 2017 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Voor de wereld was je één van velen. 

Voor ons was jij de wereld. 

  

Mien Bouwmans-van Moorsel, 92 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 30 december 2017 om 11.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

"Het is zoals het is. Niet huilen om mij, maar doorgaan met jullie leven." 

  

Bert Hendriks, 82 jaar 

De uitvaart was op woensdag 27 december 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Nel Rutten-Peeters, 90 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 16 december 2017 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Peter Leenders, 66 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 15 december 2017 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Daar ben je, ik heb je teruggevonden 

kleine stukjes jou, die ik koester en bewaar 

een herinnering, een gevoel, 

in gedachten ben je bij ons" 

  



Mia Dielissen-Peeters, 78 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 8 december 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Wilma Sanders-Nooijen, 57 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 25 november 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Koester het leven als een tere bloem en geniet 

van het zonnige gezicht van de zonnebloem en de vergeet-mij-niet... 

  

Mia Janssen-van den Broek, 86 jaar 

De uitvaart was op maandag 20 november 2017 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij hield van ons en dit dorp. 

Zij was een kind en wist niet beter 

dan dat nooit voorbij zou gaan. 

  

Jan Geven, 76 jaar 

De uitvaart was op maandag 13 november 2017 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Om mens voor een mens te zijn 

  

Jozef Winkelmolen, 74 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 3 november 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

  

Frater Piet van Leeuwarden, 83 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 31 oktober 2017 bij de Fraters van Tilburg 

 

"Heel ons leven en werken verlangen wij gestalte te geven vanuit ons toebehoren aan 

Christus" (Constituties Fraters CMM) 

  

Wim Lamers, 76 jaar 

De avondwake was op zondag 29 oktober 2017 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

  

Lena Janssen-Bots, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 28 oktober 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  



Antonet Sanders, 62 jaar 

De uitvaart was op donderdag 12 oktober 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zo lief, zo bijzonder, 

vol liefde en warmte, 

zo was jij. 

  

Henk van den Broek, 77 jaar 

De uitvaart was zaterdag 7 oktober 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Frans Brüggenwirth, 87 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 30 september 2017 om 12.30 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Aan een mooi leven is een einde gekomen. 

  

René Crüts, 78 jaar 

De avondwake was op vrijdag 29 september 2017 om 19.00 uur en de uitvaart op 

zaterdag 30 september 2017 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Wat zo diep in het hart zit, kun je door de dood niet verliezen. 

  

Tonia Meulendijks-Nooijen, 91 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 26 september 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Vriendelijk, altijd thuis, bloemen, zorgzaam, bescheiden, altijd klaarstaan. Dit is Tonia. 

  

Anneke van Bommel-Kuunders, 83 jaar 

De uitvaart was op donderdag 21 september 2017 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij hield van vrolijke kleuren. De viooltjes bloeiden altijd prachtig. Haar geloof was 

belangrijk. Maria betekende veel voor haar. 

  

 

 

 

 

 

 



Piet Verbruggen, 86 jaar 

De uitvaart was op woensdag 20 september 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Denk aan mij zoals ik was, 

dan is het net alsof ik je weer herken. 

Denk aan mij zoals ik was 

en niet zoals ik geworden ben. 

  

Gerarda Gooren-Claassen, 84 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 19 september 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Haar gelukkigste jaren waren op de Hoogdonk. Daar kon zij volop genieten van haar 

gezin en van de vrije ruimte rondom het huis. 

  

Ria van Bree-van der Vrande, 79 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 16 september 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zorgen voor anderen deed zij graag. Vooral kinderen kwamen bij haar op de eerste 

plaats. Zij paste op hen en speelde met hen. 

  

Jan Geraerts, 74 jaar 

De uitvaart was op donderdag 14 september 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was een bescheiden man, een echte vakman. Hij hield van kleur, van mooie 

vormgeving. Het woord 'loyaal' omschrijft hem het best. 

  

Anny van Hagen-van Wijk, 89 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 2 september 2017 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een tevreden mens. Ze genoot van kleine dingen, voegde zich ernaar als iets 

niet meer kon. Voor haar hadden er best nog tien jaar bij gekund. "We zullen het 

ermee moeten doen," zei ze. 

  

 

 

 

 

 



Mieke Beelen-Meulendijks, 89 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 1 september 2017 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Ze was zorgzaam, belangstellend en betrokken, wijs, creatief, gezellig, meer dan trots 

op haar kleinkinderen, lief en geduldig, modern en nieuwsgierig, eerlijk, zeer 

veerkrachtig, gul, intelligent, vastberaden. 

  

An Sonnemans-Mennen, 80 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 26 augustus 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

In vreugde, verdriet, liefde, ziekte, vrede, pijn was zij dapper en oprecht. Zoals zij 

leefde is zij heengegaan. 

  

Tina Bellemakers, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 24 augustus 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Ze was een lieve vrouw, lachte vriendelijk. Haar zorgzaamheid als verpleegster behield 

zij tot het laatst. 

  

Betje Verlijsdonk-Evers, 93 jaar 

De uitvaart was op maandag 21 augustus 2017 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zorgen voor haar gezin was een levenstaak. Als het hen goed ging dan ging het haar 

ook goed. Ze wist wat ze wilde en haar thuis was een ontmoetingsplek voor velen. 

Niemand kwam iets tekort. 

  

Ad Goorts, 62 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 19 augustus 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zo had hij het graag gezien: niet te lang blijven treuren, maar doorgaan met lachen, 

met genieten, met leven. 

  

Jan Vermeer, 86 jaar 

De uitvaart was op donderdag 17 augustus 2017 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Rustig en bescheiden was hij, betrokken bij mens en dier. 

  



Grard van Ooij, 87 jaar 

De uitvaart was op donderdag 17 augustus 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij zei altijd dat hij veel geluk heeft gehad met zo'n leven en lieve vrouw, met wie hij 

bijna zestig jaar getrouwd is geweest. Hij was een vriendelijke en gezellige persoon en 

door iedereen graag gezien. 

  

Fien van Dinther-Kuijpers, 95 jaar 

De uitvaart was op woensdag 16 augustus 2017 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een liefhebbende moeder, een luisterend oor voor velen, een trotse oma voor de 

klein- en achterkleinkinderen, een moeder en oma om fier op te zijn! 

  

Anneke Jonkers-Rooijakkers, 79 jaar 

De uitvaart was op maandag 14 augustus 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hard werken, niet zeuren en de schouders eronder zetten, dat paste bij haar. En er was 

ook altijd tijd voor gezelligheid. Iedereen was welkom. 

  

Sjaak Philipsen, 89 jaar 

De uitvaart was op donderdag 10 augustus 2017 om 12.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

"Schôn dè ge dur bent..." 

  

Jo Kuijpers-van Moorsel, 76 jaar 

De uitvaart was op donderdag 10 augustus 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Wa is ’t toch seund! 

Het werd… Het was… Het is gedaan! 

  

Jana Schobers-van de Mortel, 84 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 8 augustus 2017 om 10.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Haar welgemeende advies als je ergens mee zat: "Bid maar wat!" 

  

 

 



Wim Verhoeven, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 29 juli 2017 om 13.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

"De baas van de speeltuin" noemden de kinderen hem. Hij liep er graag rond, op zijn 

klompen. En als hij weer ergens een klusje had gedaan, dan zei hij: "Houdoe. Gèr 

gedoan!" 

  

Jo van Hoek-van den Akker, 69 jaar 

De uitvaart was op woensdag 26 juli 2017 om 11.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was een rots in de branding, altijd bezorgd om iedereen. Voor iedereen stond zij 

klaar. 

  

Ineke Fransen-Grinwis, 74 jaar 

De uitvaart was op donderdag 29 juni 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij nam jarenlang in de Nieuwenhof mensen op sleeptouw en had een luisterend oor 

voor hen. Ondanks haar eigen beperkingen bleef zij actief met een positieve instelling. 

  

Miet Veldhuijzen-van Mullekom, 91 jaar 

De uitvaart was op woensdag 28 juni 2017  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Harrie Hanssen, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 juni 2017 om 13:30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Riek Cuijpers-van Otterdijk, 92 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 juni 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

Vele mooie jaren hebben we samen beleefd. 

De laatste jaren kwam de geestelijke achteruitgang. 

Samen konden wij dit dragen door onze 

onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. 

  

Jan van Someren, 85 jaar 

De avondwake was op vrijdag 23 juni 2017 om 19.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

 



Jo Geris, 86 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 23 juni 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Kijk eens hier naar wat je achterliet: 

kinderen met kinderen die ook weer op eigen benen staan 

en weer een volgende generatie 

uit de oorsprong van jouw bestaan. 

  

Nellie Meulendijks-Raijmakers, 92 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 juni 2017 om 11.00 uur 

in de St. Jozefkerk 

 

Zorg en liefde voor het gezin, familie, vrienden en bekenden waren voor haar het 

belangrijkste. Zij genoot van de eenvoud van het leven en de mensen om haar heen. 

  

Nell Kools-van der Heijden, 83 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 10 juni 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Wat je zaait zul je oogsten, 

wat je uitstraalt trek je aan, 

wat je geeft zul je ontvangen 

en wat je gelooft krijg je gedaan. 

  

Franca van Dinter-Veltmans, 92 jaar 

De uitvaart was op donderdag 8 juni 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Tot het einde toe stond ze voor iedereen klaar. Niets was haar te veel om het mensen 

naar de zin te maken. Ook had zij een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze was een 

geweldige moeder en oma. 

  

Diny Koolen, 88 jaar 

De uitvaart was op woensdag 7 juni 2017 om 12.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij heeft altijd haar hart gevolgd in alles wat ze deed. We hebben kunnen genieten van 

haar creativiteit en expressiviteit. Ze stond klaar voor iedereen. Een wervelwind, 

sprankelend, actief, begaan met de mensen die het om wat voor reden minder 

hadden. 

  

 

 



 

Gerard Martijn, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 3 juni 2017 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij heeft een mooi leven gehad, een prachtige carrière, een fijn gezinsleven. Het is 

goed geweest. 

  

Anna Verberne-Verberne, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 2 juni 2017 om 12.00 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 gekomen.” 

  

Corrie Manders-Heesmans, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 2 juni 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Haar leven was niet altijd gemakkelijk, maar zij genoot van de kleine dingen. Wij zijn 

blij dat ze nu haar rust heeft gevonden en herenigd is met Toon en Karel. 

  

Tinus Seijkens, 92 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 26 mei 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Wat had hij een humor, wat heeft hij veel gemetseld en met plezier gezongen. 

  

Ton Markhorst, 68 jaar 

De uitvaart was maandag 22 mei 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een man van weinig woorden 

Levensgenieter 

  

Mart van den Berkmortel, 79 jaar 

De avondwake was op woensdag 17 mei 2017 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

 

 



Hans Kuijpers, 77 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 16 mei 2017 om 11.00 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Wanneer je blij bent, zie dan diep in je hart en je zult zien 

dat wat je verdriet gegeven heeft, ook vreugde brengt. 

Wanneer je verdrietig bent, zie dan opnieuw in je hart en je zult zien 

dat je huilt om wat je vreugde schonk.” 

  

An Verhees-van Heugten, 89 jaar 

De avondwake was maandag 8 mei 2017 om 19.00 uur en de uitvaart dinsdag 9 mei 

2017 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Na een druk en bewogen leven heeft zij de mooie leeftijd van 89 mogen bereiken. Ook 

al ging het niet altijd zoals zij wilde, het is nu tijd om te rusten. Het is goe zo... 

  

Miet Munsters-Lammers, 103 jaar 

De uitvaart was op woensdag 3 mei 2017 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Wat wij zo indrukwekkend vonden, 

verliest zijn glans, verliest zijn zin. 

Maar achter de gesloten ogen 

glanst een gigantisch nieuw begin." 

  

Betsy Crommentuijn-Munsters, 94 jaar 

De uitvaart was op woensdag 3 mei 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Mia Smits-Meulendijks, 75 jaar 

De avondwake was op dinsdag 2 mei 2017 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Anneke Hikspoors-van de Mortel, 90 jaar 

De uitvaart was op woensdag 19 april om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

"Ik geloof in het eeuwig leven, 

in de liefde die sterker is dan de dood." 

  

 

 

 



Sina Thomassen-Claassen, 85 jaar 

De uitvaart was op woensdag 12 april 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Als anderen gelukkig waren, was zij dat ook. Als anderen verdrietig waren, leefde zij 

met ze mee. Niets was haar teveel. 

  

Martien van der Vrande, 83 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 7 april 2017 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Bescheiden, niet op de voorgrond, gewoon, goed en met respect voor alles en 

iedereen om zich heen. 

 

Roos van der Schaaf-Fransen, 79 jaar 

De uitvaart was op donderdag 6 april 2017 om 10.30 uur  

in de St Jozefkerk Deurne 

 

Ze leefde eenvoudig en teruggetrokken. Ze was zorgzaam voor haar naaste familie. Ze 

laat een onuitwisbare herinnering en een grote leegte achter. 

  

Harrie van Mullekom, 85 jaar 

De avondwake was op woensdag 5 april 2017 om 19.00 uur en de uitvaart donderdag 

6 april 2017 om 10.30 uur in de St. Barbarakerk in Griendtsveen 

 

Het verlangen naar zijn Annie was sterker dan de wil om te leven. 

  

Pater Sjef van den Nieuwenhof scj, 90 jaar 

De avondwake was op maandag 27 maart 2017 om 19.00 uur en de uitvaart dinsdag 28 

maart 2017 om 10.30 uur in de St. Christoffelkerk in Elsendorp 

 

Van 1971 tot 1985 was hij kapelaan van de St. Willibrordusparochie Deurne Centrum 

Een echt mensenmens voor jong en oud met als slogan: 

“Wie gelooft haast zicht niet” 

  

Maria Verstappen-Welten, 77 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 18 maart 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"'t Is niet anders... Ik heb er vrede mee. 

Voor jullie is het moeilijker, maar jullie hebben elkaar." 

  

  



Riek Hoebergen-Kanters, 76 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 14 maart 2017 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Voeg geen dagen aan het leven, 

maar leven aan de dagen." 

  

Tonny Lammers, 92 jaar 

De uitvaart was op maandag 13 maart 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij bleef haar hele leven lang verknocht aan de plek waar ze geboren werd, aan tuin en 

natuur, aan de kinderen, aan de familie, aan de kerk. 

 

Albert van de Ven, 81 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 11 maart 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Hij was een man van weinig woorden, iemand waarop je kon bouwen. 

Voor de mensen die dicht bij hem stonden was hij duidelijk herkenbaar. 

Een woord was voor hem genoeg. 

  

Toos Sonnemans-Heldens, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 10 maart 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Daar alleen kan liefde wonen, 

daar alleen is het leven goed. 

Waar men blij en ongedwongen 

alles voor elkander doet. 

Voor alles wat je ons geleerd en gegeven hebt, 

zeggen we bedankt, we zullen je nooit vergeten. 

  

Jan Raas, 84 jaar 

De uitvaart was op woensdag 8 maart 2017 om 11.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Een goed mens, een levensgenieter, 

een man met een groot hart, 

waar hij alles uit heeft gehaald wat erin zat. 

  

  



Cis van de Mortel-Mennen, 99 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 7 maart 2017 om 11.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Na een eeuw vol leven, nu eeuwige rust. 

  

Theo Lokin, 54 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 maart 2017 om 13.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij bracht muziek en harmonie 

  

Nel Heldens-van Lierop, 89 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 maart 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Haar huis was een vertrouwde, veilige haven voor velen waar een lach en een traan 

gedeeld werd onder het genot van een lekker kopje koffie of een borreltje. Ze keek 

tevreden terug op haar leven en was trots op haar gezin. Zag niet op tegen de dood 

maar wilde graag weer samen zijn met haar echtgenoot Jan. Dan was het goed. 

  

Corrie van Bladel-van Bussel, 69 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 maart 2017 om 10.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Achter elke traan van verdriet 

schuilt de glimlach van herinneringen 

  

Anneke Slaats-Janssen, 95 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 25 februari 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Ad van Noort, 89 jaar 

De uitvaart was op woensdag 22 februari 2017 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Ad bad in woord en beeld tot Maria: "Onder uw bescherming stellen wij ons; gij onze 

toevlucht, heilige moeder van Jezus en van ons. Hoor ons bidden als wij u nodig 

hebben. Bescherm ons op onze levensweg, Gij uitverkorene van God. Amen. 

  

 

 

 



Jacques Philipsen, 90 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 21 februari 2017 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Krachtig, ondernemend en met humor baande hij z'n eigen weg, totdat de jaren 

kwamen waarin z'n geheugen hem langzaam in de steek ging laten. 

  

Huub van Casand-Lafleur, 90 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 18 februari 2017 om 13.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Haar leven leest als een geschiedenisboek van Oost-Java tot Deurne. 

Zij heeft vele mensen aangeraakt in de 90 jaar dat zij bij ons was. 

De hemel heeft een prachtige engel mogen ontvangen… 

  

Sjaak Matheij, 68 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 17 februari 2017 om 14.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Mensen, tis nie anders. 

Je mag treuren tot de lente. 

En dan gaat de zon weer schijnen.” 

  

Bert Bijnen, 80 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 17 februari 2017 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Vita mutatur, non tollitur” 

Het leven wordt veranderd, het wordt niet weggenomen. 

  

Theo Giebelen, 81 jaar 

De avondwake was op donderdag 16 februari 2017 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Angelique Reuser, 63 jaar 

De uitvaart was op woensdag 15 februari 2017 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Sjef Cuppen, 86 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 11 februari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zonder veel woorden heeft hij veel goeds en liefde gegeven. 

  



Herman Jacobs, 78 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 februari 2017 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Samen dingen doen! 

Je staat er niet bij stil maar het is een heel gemis 

als dat ‘samen’ voorgoed uit je leven verdwenen is. 

  

Riek Mennen-van de Laar, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 4 februari 2017 om 11.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Bernard van Bladel, 74 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 28 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Onrustig zoekend, dwalend in gedachten 

nu de rust gevonden, dat zal ons verdriet verzachten 

  

Nelleke van Gog, 94 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 27 januari 2017 om 14.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Met grote inzet een leven lang zorgzaam en dienstbaar aan mensen, kerk en 

maatschappij, begaan met en trouw aan haar familie, genietend van wat het leven 

haar bood, een pittige en kordate vrouw. 

  

Willem Joosten, 87 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 27 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Een hart van goud, trouw aan zijn vrienden, scherp van geest en bij de tijd, ondeugend 

en ontvlambaar. We konden zo met hem lachen. Wat zal het stil zijn. 

  

Jac Coopmans, 82 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 20 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Eerst zo krachtig, later zo kwetsbaar 

maar altijd zo dierbaar... 

  

  



Billa Verstegen-van Lierop, 91 jaar 

De uitvaart was op woensdag 18 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

"Nu is ons mam weggevlogen, richting haar moeder, vader, ome Piet en al die anderen, 

maar vooral naar haar bakkersknecht, haar man, ons pap." 

  

Anneke Groothuizen-Bruisten, 97 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 14 januari 2017 om 12.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

"Ik neem het leven zoals het komt." 

 

Gerard Verhappen, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 13 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Door het volgen van de mis op televisie en de communie die Frans vanuit de kerk voor 

hem meenam, bleef hij verbonden met zijn geloof, dat erg belangrijk voor hem was. 

Mag hij daarin nu zijn rust hebben gevonden. 

  

Broer Kuunders, 87 jaar 

De uitvaart was op woensdag 11 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zoals hij leefde 

is hij heengegaan, 

eenvoudig en tevreden. 

  

Leo van Loon, 85 jaar 

De uitvaart was op donderdag 5 januari 2017 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

  



2016                                           
 

 

Harrie Verberne, 85 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 30 december 2016 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

De mooie herinneringen blijven. Daar denken we met plezier aan terug. "Gracias a la 

vida", dank voor zijn leven. 

  

Tonia van Schijndel-Swinkels, 83 jaar 

De uitvaart was om donderdag 29 december 2016 om 14.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij was graag zelfstandig, maar ook zorgen voor anderen vond ze heel belangrijk. 

Ondanks enkele zeer verdrietige gebeurtenissen kon ze zeggen dat ze een goed leven 

had. 

  

Henk Martens, 66 jaar 

De uitvaart was op donderdag 29 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Hij stond altijd positief in het leven, ondanks de vele tegenslagen die hij  heeft gehad. 

Hij keek niet naar wat hij niet meer kon, maar naar de dingen die hij wel nog kon. Daar 

genoot hij met volle teugen van. 

  

Piet Linders, 98 jaar 

De avondwake was op woensdag 28 december 2016 om 19.00 uur in Den Draai en de 

uitvaart op donderdag 29 december 2016 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 

Deurne 

 

Zijn laatste wandeling met de rollator was naar het kerkhof in Zeilberg, naar het graf 

van Tonnie. in de kapel rustte hij even uit. Zijn geest wilde nog wel, maar zijn lichaam 

was op. Thuis - zoals hij het graag wilde - is hij overleden. 

  

Bertha Janssen-Weren, 86 jaar 

De uitvaart was op woensdag 28 december 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

  



Wilna van Rijt-Knapen, 76 jaar 

De avondwake was op dinsdag 27 december 2016 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Bedankt voor alles wat je hebt gedaan, 

altijd recht uit het hart en 

nooit omdat het moest. 

  

Nellie Minten, 79 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 27 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Als we aan haar denken, denken we aan een mooie lieve vrouw, altijd netjes, dol op 

bloemen, planten, sieraden en mooie kleding en aan iemand die graag lachte, als had 

zij ook haar moeilijke momenten. 

  

Riek van Lieshout-van Rijt, 87 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Beetje bij beetje moesten wij elkaar verlaten 

We konden niet meer zo goed met je praten. 

Maar nu je voorgoed bent heengegaan 

zeggen wij 'dank' voor wat je hebt gedaan. 

 

Carel Verspaij, 91 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 23 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

"U allen mogen best verdriet hebben, 

denk ook aan de mooie momenten 

en bewaar die als herinnering." 

- Carel 

  

Gerard van Someren, 81 jaar 

De uitvaart was op donderdag 22 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Gerard, bij elke rit zat een terugreis. 

Bij deze laatste reis ga je voorgoed naar het paradijs. 

We gaan je weer tegenkomen. 

  

  



Pater Jacques Mutsaers, minderbroeder conventueel, 85 jaar 

De uitvaart was op woensdag 21 december 2016 om 11.00 uur 

in de H. Callistuskerk in Neerbeek (Limburg) 

 

Franciscus zegt: "Ik vraag de zieke broeder dat hij vooral de Schepper dankt en hij 

moet er naar verlangen zo te zijn als de Heer hem hebben wil, hetzij gezond of ziek. En 

jij, broeder, denk na, bij de zieken, over het lijden dat Christus voor ons op zich 

genomen heeft." 

 

Mia van Dijk-Goumans, 93 jaar 

De uitvaart was op woensdag 21 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Het is tijd 

Er is een tijd om te lachen 

een tijd om te huilen 

een tijd om te leven 

en een tijd om te sterven 

  

Cor van Dijk, 63 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 20 december 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

De waarde van een mens herken je aan wat hij met zijn vrije tijd weet te doen. Dat 

motto was Cor op het lijf geschreven. 

  

Piet van de Wal, 63 jaar 

De uitvaart was op maandag 19 december 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was een tevreden mens. Hij heeft genoten van het leven. “Piets koffiehoekje” is 

tekenend voor hoe hij was: buurten met klanten, gezellig samen met vrienden, vieren 

wat er gevierd kon worden. 

  

Jo Raaijmakers, 66 jaar 

De uitvaart was op woensdag 14 december 2016 om 11.00 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zo intens geleefd 

zo abrupt voorbij 

hij wilde nog zoveel met ons 

en wij zoveel met hem 

  



Nel Keijzers-Vinken, 91 jaar 

De avondwake was op dinsdag 6 december 2016 om 19.00 uur en de uitvaart op 

woensdag 7 december 2016 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Jo van de Rijt-Smits, 86 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 6 december 2016 om 10.30 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Met de rugzak om treinen, eikels rapen, thee drinken met haar zussen, tijd met de 

kleintjes, ze had nog zoveel willen doen. Maar ze wilde ook weer samen zijn met 

Antoon. 

  

Frans Rots, 85 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 3 december 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Manfred van Teeffelen, 48 jaar 

De avondwake was op donderdag 1 december 2016 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Het leven is als een achtbaan. 

Je kunt niet uitstappen of je bedenken 

maar bent verplicht verder te gaan. 

Bij het eindpunt aangekomen kijk je vaak nog even terug. 

Zijn je dromen uitgekomen of ging alles veel te vlug... 

  

Frans van Neerven, 84 jaar 

De uitvaart was op maandag 28 november 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Pap, we zijn je erg dankbaar voor je levenslange goeie zorgen en voor alles wat je voor 

ons deed. We nemen je verder mee in ons hart en wensen je een welverdiende 

eeuwige rust. 

  

Miet Aldenzee-Berkers, 91 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 19 november 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Tot op het laatst toverde zij een glimlach op haar gezicht als er werd geroepen bij het 

afscheid: ‘Hou je taai.’ 

  

  



Sjef van der Putten, 83 jaar 

Overleden en begraven in Naples, Florida (USA) 

 

Ver weg en toch heel dichtbij in ons hart. 

  

Leen Aarts-Aarts, 94 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 12 november 2016 om 11.00 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Leen stond altijd klaar voor haar gezin. Voor haar was vanzelfsprekend dat zij er was. 

Zij voelde zich er tevreden en gelukkig mee. 

  

Janus van Dooren, 88 jaar 

De uitvaart was op donderdag 10 november 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Sjaan Welten-Heesakkers, 75 jaar 

De uitvaart was op woensdag 9 november 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Jan van der Loo, 63 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 5 november 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Met een beetje humor kom je al een heel eind. 

Het maakt de dingen draaglijk en het verbindt. 

  

Dina Sijben-Vinken, 83 jaar 

De uitvaart was op maandag 31 oktober 2016 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

  

Bep Govaers-van Baal, 76 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 28 oktober 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Klein van stuk maar sterk als een beer! 

Zij stond voor iedereen klaar. 

In gedachten blijft zij altijd ‘ons Mam’ en ‘Mijn Beppie’. 

  

Piet van Helmond, 88 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 22 oktober 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij wilde nog maar één ding: bij Bertha zijn. 



Martien Keunen, 83 jaar 

De uitvaart was op woensdag 19 oktober 2016 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Muziek gaf hem veel voldoening. Orgel spelen in de kerk diende voor hem een hoger 

doel. 

  

Marinus van de Weijer, 91 jaar 

De uitvaart was op dinsdag 18 oktober 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Ik ben tevreden en mijn gevoel zegt dat ik het goed heb gedaan, ik ben er klaar voor.” 

  

Henny de Kruif, 88 jaar 

De uitvaart was op maandag 17 oktober 2016 om 14.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Wat ik liefheb, heb ik verlaten. 

Naar wie ik liefheb ben ik gegaan. 

 

Willem Sengers, 60 jaar 

De uitvaart was op maandag 17 oktober 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Willem had geen bucketlist. Hij zei, dat hij niets had uitgesteld in het leven. Alleen was 

hij nog lang niet klaar. Willem vond dat er in zijn leven veel te vieren is geweest. Hij zei 

ons niet te vergeten het leven te blijven vieren. 

  

Jan Kusters, 89 jaar 

De uitvaart is op vrijdag 14 oktober om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Mien Janssen-Aarts, 92 jaar 

De uitvaart was op maandag 10 oktober 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

De kinderen konden niet vaak genoeg komen. Als ze naar huis wilden gaan, vroeg ze 

altijd: "Blijf toch nog even" of "Wanneer kom je weer?" 

  

 

 

 

 

 



Lina Slegers-Liebreks, 88 jaar 

De uitvaart was op donderdag 29 september 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Ga nooit weg zonder te groeten 

Ga nooit weg zonder een zoen 

Want wie het noodlot zal ontmoeten 

Kan dit morgen niet meer doen. 

  

Hub Haazen, 69 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 24 september 2016 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Alles deden hij en Trudy samen, dankbaar om hun hechte gezin. Zijn stille liefde was zo 

warm. Het blijft onwezenlijk hem te moeten missen. 

  

Anjo Dekker-Werts, 68 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 23 september 2016 om 13.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Vandaag begraaf ik jou in mij 

Neem mijn hart en leef met mij 

want jouw dood is nu voorbij 

Vanaf vandaag leef jij in mij” 

  

Trees van der Riet-Aretz, 86 jaar 

De uitvaart was op vrijdag 23 september 2016 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Waar je ook bent, 

Ik zou het niet weten. 

Niet in afstand of tijd te meten 

Maar ik heb je bij me, diep in mij, 

Daarom ben je zo dichtbij. 

  

Frans Fransen, 78 jaar 

De uitvaart was op donderdag 22 september 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij was een bescheiden mens, een man van weinig woorden, met een luisterend oor. 

Hij was tevreden met wat hem toeviel. 

  

 



Jo van de Weijer-Rooijackers, 78 jaar 

De uitvaart was op woensdag 21 september 2016 om 11.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Waar mensen mensen zijn die elkaar verstaan, 

waar liefde liefde is, daarheen wil ik gaan, 

waar het eeuwig vree is, waar de zon schijnt, 

waar een nieuwe wereld is, die niet meer verdwijnt. 

  

Willy van Kessel-Sieuwerts, 91 jaar 

De uitvaart was op maandag 19 september 2016 om 14.00 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Alle tekeningen en knutseltjes die ze kreeg, gaf zij een plaatsje in de kamer. Zo genoot 

zij met volle teugen van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

  

Peter Aldenzee, 58 jaar 

De uitvaart was op maandag 19 september 2016 om 11.00 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Stil wordt het nu jij er niet meer bent. De grootste liefde die ik ooit heb gekend. Vanaf 

vandaag leef jij in mij.” – Lenie 

 

Fien van den Boomen-Lammers, 93 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 17 september 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Met haar is heengegaan een ijverige, zorgzame, wilskrachtige en bescheiden vrouw 

met een diep geloof, die zich niet anders kon voordoen dan wie ze was: authentiek en 

nuchter. 

  

Mien Sterken-van Lierop, 87 jaar 

De avondwake was op woensdag 14 september 2016 om 19.00 uur en de uitvaart op 

donderdag 15 september 2016 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Veel liefde en goeds heeft zij ons gegeven. 

Daarom laat zij een grote leegte achter. 

 

Helma van Goch-van Meijl, 52 jaar 

De uitvaart was op maandag 12 september 2016 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Ik ben niet goed in weggaan op ‘t hoogtepunt, 

ik wil meestal ‘t licht uit doen…” 



Wim Peters, 75 jaar 

De uitvaart was op zaterdag 10 september 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Wim heeft altijd hard gewerkt en stond voor iedereen klaar. 

Zijn laatste woorden waren: “Het is goed zo.” 

  

Bertha van Helmond-van Bakel, 86 jaar 

De uitvaart was woensdag 31 augustus 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Telkens denk ik aan die handen, nooit meer binnen handbereik.” 

  

Jan Maas, 90 jaar 

De uitvaart was zaterdag 27 augustus 2016 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Rianne Verhees, 28 jaar 

De uitvaart was woensdag 10 augustus 2016 om 14.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Lieve, zorgzame en spontane Rianne, je blijft een kanjer voor altijd. 

Ja, Rianne, ‘t is rustig in ’t Hofke. 

  

Nel Penninx-Lammers, 95 jaar 

De uitvaart was maandag 8 augustus 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Bertha Bennenbroek-Aarts, 88 jaar 

De uitvaart was zaterdag 6 augustus 2016 om 13.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Niet klagen maar dragen 

en vragen om kracht; 

niet zorgen voor morgen 

bij vallenden nacht… 

  

Mien Veldhuijzen-van Eijk, 87 jaar 

De uitvaart was zaterdag 6 augustus 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Bijzondere mensen sterven niet. 

Ze gaan wel weg, maar blijven toch voor altijd. 

  



Harrie van Hoof, 81 jaar 

De uitvaart was woensdag 27 juli 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Jouw hand weer in de mijne…” 

  

Harrie Joosten, 84 jaar 

De uitvaart was woensdag 27 juli 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Willie Bouwmans, 67 jaar 

De uitvaart was dinsdag 26 juli 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Afscheid nemen… is loslaten, maar wat we samen hadden blijft! 

  

Gerda Pijnenburg-Creemers, 92 jaar 

De uitvaart was zaterdag 23 juli 2016 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Dag kleine vrouw, dag lieve mam 

dag oma, nu moet u gaan 

al het werken en alle zorgen 

het was goed, het is nu gedaan. 

 

Ton Barten, 83 jaar 

De uitvaart was donderdag 21 juli 2016 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Dag Ton. Of zoals jij altijd zei: “Het beste met je been”. 

  

Miet Fransen-Nijnens, 88 jaar 

De uitvaart was op woensdag 20 juli 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Ciska Weijenborg-Evers, 83 jaar 

De uitvaart was woensdag 13 juli 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Gewoon, goed, netjes en oprecht. 

  

  



Greet Martens-Soutzen, 97 jaar 

De avondwake was woensdag 6 juli 2016 om 19.00 uur en de uitvaart  

op donderdag 7 juli 2016 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“‘t Is goe.” 

  

Jan Feller, 77 jaar 

De uitvaart was woensdag 29 juni 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

  

Wim van Doorn, 78 jaar 

De uitvaart was zaterdag 25 juni 2016 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

Zijn hele leven heeft hij aan Vlierden gegeven. 

Rust in vrede ‘burgemeester van Vlierden’. 

  

Mien Hendriks-van den Heuvel, 95 jaar 

De uitvaart was donderdag 23 juni 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

In haar lange leven zijn pijn en verdriet haar niet bespaard gebleven. Maar als ze de 

kleinkinderen of achterkleinkinderen zag, verscheen er een grote glimlach op haar 

gezicht. 

  

Bets Aarts-van Zwam, 96 jaar 

De uitvaart was zaterdag 18 juni 2016 om 12.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Zij heeft de rust gevonden, waarnaar zij zo verlangde. Het is goed zo. 

  

Cor van Loon, 89 jaar 

De uitvaart was donderdag 16 juni 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Jan van de Burgt, 95 jaar 

De uitvaart was woensdag 15 juni 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij heeft zijn eigen leven kleur gegeven, 

zijn kleuren, zijn manier van leven. 

  

  



Addy van den Eijnden-van Poppel, 86 jaar 

De uitvaart was vrijdag 10 juni 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Als ‘n bloem, zo is het leven 

‘t begin is teer en klein. 

De een die bloeit uitbundig 

d’ander geurt heel fijn. 

Sommige bloemen blijven lang, 

weer andere blijven even. 

Vraag niet bij welke je hoort 

dat is het geheim van het leven. 

  

Pater Jan van de Laar cssr, 87 jaar, oud pastoor van Zeilberg 

De uitvaart was zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in het klooster,  

Veerstraat 49 in Boxmeer 

 

Rustig, bescheiden, eerder wat verlegen, vriendelijk, met zijn twinkelende ogen en 

eigen stijl van humor en altijd tot hulp bereid, vol toewijding pastor in dienst aan 

mensen. 

  

Riek Manders-van Rixtel, 84 jaar 

De uitvaart was donderdag 2 juni 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zoveel gedaan 

zoveel gegeven 

zoveel gekregen 

een bijzondere vrouw 

  

Wim Strijbosch, 81 jaar 

De uitvaart was donderdag 26 mei 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

Hedwig van Rijt-Ivens, 90 jaar 

De uitvaart was maandag 23 mei 2016 om 12.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Je tijd is op, je mag nu gaan 

De herinnering aan jou zal blijven 

En toch biggelt er een traan. 

Bedankt voor alles wat je hebt gedaan.” 

  



Harry Dille, 88 jaar 

De uitvaart was zaterdag 21 mei 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een groot hart, levensgenieter, betrokken, open en eerlijk, charmeur, strijdbaar, 

confronterend: dat was Harry ten voeten uit. 

  

Bertha van Deutekom-van Kerkhoff, 102 jaar 

De uitvaart was vrijdag 20 mei 2016 om 11.30 uur 

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

We zullen haar en al haar verhalen over vroeger gaan missen. 

  

Gerrit ter Voert, 81 jaar 

De avondwake was donderdag 19 mei 2016 om 19.00 uur en de uitvaart  

op vrijdag 20 mei 2016 om 15.00 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Lieve Gerrit, ik zal het missen dat je mij nooit meer ‘m’n baaske’ zult noemen.” 

  

Toke Theunissen-Goevaerts, 81 jaar 

De avondwake was woensdag 18 mei 2016 om 19.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Nu voorgoed vertrokken 

  

Cato Willems-van Deursen, 98 jaar 

De uitvaart was woensdag 18 mei 2016 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Je was een wandelend wonder op aarde. 

Je was enig, uniek en onvervangbaar. 

  

Tonnie van Osch-van Raaij, 96 jaar 

De uitvaart was donderdag 12 mei 2016 om 11.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Zij was altijd dankbaar, voor iedere dag, elke zonnestraal, elk gebaar van 

vriendelijkheid en hulp, voor elke glimlach, elk belangstellend telefoontje of liefdevolle 

groet. 

  

  



Jo van Huisseling-Janssen, 85 jaar 

De uitvaart was dinsdag 10 mei 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

Een hoofdrol 

op de achtergrond 

  

Francien van Otterdijk, 89 jaar 

De uitvaart was maandag 2 mei 2016 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

 

In Vlierden had zij het goed naar haar zien met een fijne buurt om haar heen. Ze zat 

graag in haar tuintje, dat altijd vol stond met bloemen. 

  

Hans de Vet, 70 jaar 

De uitvaart was vrijdag 29 april 2016 om 11.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Man van weinig woorden 

vrijgezel in hart en nieren 

man van tradities en gewoontes 

bescheiden en eigenwijs 

trots op zijn familie 

  

Wiel van Teeffelen, 71 jaar 

De uitvaart was donderdag 28 april 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Truus Joosten-Neijens, 84 jaar 

De avondwake was woensdag 27 april 2016 om 19.00 uur en de uitvaart  

op donderdag 28 april 2016 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Truus genoot van de mensen om haar hen, een kopje koffie, een gesprek. Iedereen 

was dan ook welkom. Zingen en het kerkkoor waren haar grote passie. 

  

Wim Vos, 70 jaar 

De uitvaart was woensdag 20 april 2016 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Rust nu maar uit. Je hebt je strijd gestreden. Je hebt het ontzettend moedig gedaan. 

  

  



Riek van Ooij-van der Putten, 84 jaar 

De uitvaart was woensdag 20 april 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Haar leven werd gekenmerkt door eenvoud, hartelijkheid, klaarstaan voor iedereen, 

bezorgdheid en liefde voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

  

Mariet Mennen-Joosten, 77 jaar 

De uitvaart was dinsdag 19 april 2016 om 12.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

“Prachtige jaren samen 

Niet treuren dat ze voorbij gingen 

maar glimlachen dat ze er zijn geweest…” 

  

Wim Vinken, 81 jaar 

De uitvaart was dinsdag 19 april 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Vlierden 

  

Door Sonnemans-van Mullekom, 86 jaar 

De uitvaart was zaterdag 16 april 2016 om 14.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Helenaveen 

  

Toon van der Heijden, 91 jaar 

De avondwake was maandag 11 april 2016 om 19.00 uur  

en de uitvaart op dinsdag 12 april 2016 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Tevreden worden is een gunst 

tevreden lijken is een kunst 

tevreden zijn is een meesterstuk 

tevreden blijven is het grootste geluk 

  

Fien Janssen, 81 jaar 

De uitvaart was maandag 11 april 2016 om 11.00 uur 

 in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Kan niet” bestond voor haar niet, maar de laatste weken zei ze vaker: “Het is goed 

geweest, ik ben het zat.” 

  

Margriet Schouten-Eijdems, 87 jaar 

De uitvaart was vrijdag 8 april 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 



Groot was haar inzet voor alles. 

Moge deze verder leven onder ons. 

  

Frans Waterschoot, 75 jaar 

De uitvaart was woensdag 6 april 2016 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Hij had onvoorstelbaar veel wilskracht, doorzettingsvermogen, levenslust. 

  

Frits Joosten, 85 jaar 

De uitvaart was maandag 4 april 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Hij genoot als hij zijn kleinkinderen zag en was trots dat hij de super-opa mocht zijn 

van twee achterkleindochters. 

  

Ellen van Dijk-Hunslip, 51 jaar 

De uitvaart was zaterdag 2 april 2016 om 13.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Er vliegt een vlinder 

een witte vlinder 

heel vredig en in rust 

zij gaat haar gangen 

niet meer gevangen 

het leven wordt gekust 

heel vredig en in rust” 

  

Wim van der Kant, 87 jaar 

De uitvaart was donderdag 31 maart 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Wim was altijd opgewekt, hield van gezelligheid. Hij ging veel bij mensen op bezoek en 

kreeg ook zelf veel bezoek. Voor hem was iedereen gelijk en altijd welkom. 

 

Miet Bots-Janssen, 80 jaar 

De uitvaart was zaterdag 27 maart 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Werken en zorgen stonden centraal in het leven van Miet: heel goed zorgen voor de 

kinderen, werken in het aannemersbedrijf dat zij met Willem opbouwde. 

  

  



Margot Schakenraad-Müter, 89 jaar 

De uitvaart was donderdag 24 maart 2016 om 14.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Liefde houdt niet op waar het leven eindigt” 

  

Harrie Scheepers, 86 jaar 

De uitvaart was donderdag 24 maart 2016 om 10.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Het was vooral de muziek die zijn leven vulde, zeker na het veel te vroeg overlijden van 

zijn vrouw Berdie. 

  

Wim van de Munckhof, 82 jaar 

De uitvaart was zaterdag 12 maart 2016 om 13.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Het is tijd voor de liefde…” 

  

Pietje Jegerings, 83 jaar 

De crematie heeft woensdag 9 maart 2016 in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Als de kerkklok luidde, kwam Pietje naar de kerk. Meestal net te laat kwam hij binnen 

en schuifelde naar zijn vaste plekje achter het koor. Hij genoot van de vieringen, de 

koffie, de aanspraak. 

  

An Smits-Klaassen, 101 jaar 

De uitvaart was dinsdag 8 maart 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Zij genoot van haar eigen stekje. “Nee, laat mij hier maar mooi zitten”, was haar credo 

en dat heeft ze tot het laatst toe vol kunnen houden. 

 

Frans van Heugten, 88 jaar 

De uitvaart was vrijdag 4 maart 2016 om 12.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Veel mooie jaren hebben hij en Nolda samen beleefd. De laatste jaren kwam de 

geestelijke achteruitgang. Samen konden zij dit dragen door hun onvoorwaardelijke 

liefde voor elkaar.” 

  

  



Mien van der Heijden-van Otterdijk, 92 jaar 

De uitvaart was dinsdag 1 maart 2016 om 13.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Die lach van genegenheid, van blijheid, van stille verwondering, van genieten van grote 

en kleine dingen… 

  

Gerard – ‘Grardje’ – Bouwmans, 88 jaar 

De uitvaart was woensdag 24 februari 2016 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Na een werkzaam leven en tevreden met wat hij in zijn leven heeft gedaan, is hij rustig 

ingeslapen. 

  

Dora Sleegers-Vogels, 88 jaar 

De uitvaart was zaterdag 20 februari 2016 om 13.00 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Haar wereld hoefde niet groot te zijn. Zij kon genieten van de kleinste dingen, zoals het 

koor en het spelen op de mondharmonica. 

  

John Goossens, 72 jaar 

De uitvaart was donderdag 18 februari 2016 om 10.30 uur 

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

  

Lies Joosten, 87 jaar 

De uitvaart was woensdag 17 februari 2016 om 11.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“Jij gaat naar huis 

op jou wordt gewacht 

met heel veel lichtjes 

en heel veel liefde 

Voor ons blijf je achter 

op een heel mooi plekje in ons hart” 

  

Loe Tulkens, 84 jaar 

De uitvaart was dinsdag 16 februari 2016 om 13.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Een bijeenkomst vol stilte 

en verwarring als een stille film 

moge deze stille uitwisseling 

ook bij ons komen” – Loe 



Toos Bloemen-van Oosterhout, 90 jaar 

De uitvaart was donderdag 11 februari 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Helaas mocht ze carnaval 2016 niet meer meemaken, het feest waar ze zo van hield en 

zo van kon genieten samen met Toon en de Ritofla’s. 

  

Job Knorren, 89 jaar 

De uitvaart was woensdag 10 februari 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Niemand kent dag noch uur.” 

  

Piet Derks, 85 jaar 

De uitvaart was dinsdag 9 februari 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

“Jo, …. ik ben er weer.” 

  

Hanna Janssen-Arts, 85 jaar 

De uitvaart was dinsdag 2 februari 2016 om 10.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

“Van ons was jij, 

van jou zijn wij, 

in ons ben jij, 

en in ons blijf jij” 

  

Annie Coumans-de Martines, 94 jaar 

De uitvaart was zaterdag 30 januari 2016 om 13.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

 

Een hele sterkte vrouw met een sterke wil, die altijd voor iedereen klaar stond op haar 

eigen manier. Prachtig voorbeeld van een geëmancipeerde vrouw. 

  

Mariet Verbaarschot-Reijnders, 85 jaar 

De uitvaart was vrijdag 29 januari 2016 om 11.30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Deurne 

  

  



Miet Vlemmix-Aarts, 88 jaar 

De uitvaart was maandag 25 januari 2016 om 10.30 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

Het zal nooit meer hetzelfde zijn 

je glimlach, je woorden, 

zonder jou zal alles anders zijn 

  

Bert Verhees, 85 jaar 

De uitvaart was donderdag 21 januari 2016 om 11.00 uur  

in de St. Jozefkerk Deurne 

 

“‘t Is toch wa! 

Want as ut niks mèr is, 

dan zèn wai d’r ok nie mèr.” 

  

Riek van Well-Hermans, 79 jaar 

De uitvaart was vrijdag 15 januari 2016 om 10:30 uur  

in de St. Willibrorduskerk Neerkant 

 

Bijzonder in haar eenvoud 

  

Lien Veldhuijzen-Seijkens, 92 jaar 

De uitvaart was donderdag 14 januari 2016 om 11.00 uur  

in de St. Willibrorduskerk Liessel 

 

Jouw leven was als een bloem 

We kunnen je niet altijd bewaren 

De schittering in jouw ogen 

gaf ons liefde, plezier en warmte 

Zo was jij er voor ons al die mooie jaren 

  


