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In dankbare herinnering aan
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Jan Vissers

* 22 - 04 - 1932 † 29 - 12 - 2020

Precies zoals ze wenste - “Ik hoop da gillie me ooit 
viendt”- is ons mam, oma en overgrootmoeder in 
stilte en vredig gestorven. Precies één dag lag ze in het 
ziekenhuis. Met veel dankbaarheid en liefde denken we 
aan haar terug.

Mam was de 7e van de tien kinderen van Hem Eikholt 
en Tiel Schreven. In dat grote gezin met kolenbedrijf en 
winkel vielen wonen en werken samen. Mam leerde er 
haar makkelijke omgang met mensen, samen delen, alles 
kunnen missen, belangstelling voor iedereen en bezorgd 
zijn over alles en iedereen.
De 2e wereldoorlog, het bombardement op Nijmegen 
en de evacuatie maakte ze bewust mee. Ze sprak er 
weinig over. Na haar school ging ze werken, eerst op 
de schoenfabriek, later in de huishouding. Ze was erg 
geliefd. Haar vader stierf jong, dat maakte het gezin nog 
hechter.
Op de kermis op de Horst leerde ze pap kennen. In 1953 
stierf haar vader, dit was in de tijd dat pap als militair 
naar Zeeland moest vanwege de Watersnoodramp.
In 1957 trouwden ze in de nieuwgebouwde kerk op de 
Horst. De band met de Horst en de kerk is altijd intens 
gebleven. Geloof was de grond onder haar voeten. 
Ze was elke zondag in de kerk, zelfs de zondag voor 
haar sterven.

In de Ho�aan bouwde pap ons huis, waarin Hilda en 
Jolanda een �jne, gelukkige jeugd hadden. Mam was er 
altijd, als wij thuis kwamen.
Een nieuwe fase in hun leven begon toen beide dochters 
uit huis gingen en ze kleinkinderen kregen. Mam hield 
op met werken en ging op de kleinkinderen passen. 
Dat geluk gaf nog meer diepte en zin aan haar leven. In 
die jaren verhuisde ze met pap naar de Nieuweweg en 
betrok Jolanda met haar gezin het geboortehuis. Mam 
was een geweldige, lieve, altijd heel betrokken – soms 
ook overbezorgde – oma. Bijzonder trots was ze, dat ze 
overgroot-moeder mocht worden van Loet.
Ons mam was spontaan, hartelijk en gelukkig in de kring 
van haar gezin en familie; altijd wel iets te doen en bijna 
altijd onder de mensen. Daarom was de coronatijd met 
zijn beperkingen niet makkelijk. Ook voelde ze dat haar 
gezondheid achteruit ging. Ze voelde dat ze met het 
laatste stukje van de weg bezig was. 
Ze vond het goed: het was een vol en voltooid leven. 
We zijn dankbaar dat we samen nog een �jne kerst 
gevierd hebben.

Mam, oma en overgrootmoeder, van harte bedankt 
voor jouw altijd levendige en lieve aanwezigheid, voor 
de grote zorg en het vele werk dat je voor ons hebt 
verzet maar vooral voor wie je was. Doe ons pap, opa 
en overgrootvader onze groeten en moge God geven, dat 
ook wij elkaar eens weer ontmoeten. Goede reis.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun na het 
overlijden van ons mam, oma en overgrootmoeder. Dit 
doet ons goed.

Hilda en Hennie, Sanne en Roel, Loet, , Rinke
Jolanda en John, Tijn en Lieke, Jonne
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