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Ter dankbare nagedachtenis aan 

Johannes Bernardus Heijmer 
Hij werd geboren op 26 februari 1905; in de 
leeftijd van 76 jaar stierf hij, op 10 december 
1981 , gesterkt door de ziekenzalving en vol ver-

trouwen op de Heer, die Hem een nieuwe 
woning zal geven van rust en vrede. 

Voor hem werd de uitvaartdienst gehouden op 
maandag 14 december 1981, waarna we hem te 
rusten hebben gelegd op het parochiële kerkhof 

te Hengevelde. 
Moge het eeuwige licht hem verlichten. 

Het was hem niet gegeven, hoe graag ook ge
wilid, om met broer en zussen de nieuwe aa rd
se woonplaats te betrekken; God de Heer heeft 
een andere woonplaats bereid voor hen die 
Hem I iefhebben , het hemelse huis, waarin plaats 
is voor velen. En Johan, geboren en getogen 
op 'erve Luuxs', zijn aardse verblijf, moge ge
re kend worden tot de rechtvaardigen tot wie de 
Heer zal zeggen: 'Komt gezegenden van mijn 
Vader, komt en neemt bezit van het koninkrijk 
dat voor u gemaakt is vanaf de schepping van 
de wereld'. En deze uitnodig ing zal tot hem 
gezegd worden, omdat hij een rechtvaardige 
probeerde te zijn, eerlijk en eenvoudig. 
In de familiekring was hij gel iefd, de plaats die 
hij nu open laat zal als een leegte gevoeld 
worden, de lege stoel vlak bij de haard, die 
niet warm genoeg kon zijn, koudbloedig als hij 
was. Daar zat hij vaak, terwij l een ziekte zijn 
gezondheid aantastte. De eigen haard was ook 
voor hem goud waard , daarom ging hij weinig 
van huis en was het noodzakelijke verblijf in 
het ziekenhuis voor hem een kruis. Omringd 
door liefdevolle zorg mocht hij sterven op de
zelfde plaats, die eens zijn geboorte-plek was. 

Al leefde hij op een boerderij, tussen het vee 
dat er graasde, een echt boerenhart had hij 
niet. Hij had een helder verstand en een pas
toor zei van hem: 'Als hij de rogge zo goed 
kon maaien , als hij de katechismus kende , zou 
hij een goede boer kunnen zijn'. En de hoo~
meester van de school vond het maar jammer 
dat Johan niet verder leerde. Zijn interesse was 
veelzijdig, aardrijkskundig goed op de hoogte 
en geïnteresseerd in de politiek. Hij had een 
opmerkzame geest en wist rake opmerkingen 
te geven. Achter zijn scherpe oogjes en zijn 
vriendelijke gl imlach zat soms iets 'ondeugends' 
verscholen. 

Eenvoudig, zoals hij eruit zag, zo leefde hij ook 
voor zichzelf, wein ig eisend . Toch was hij zich 
ook bewust van zijn tekorten en vroeg zich 
soms angstig af, of alles wel goed was. In de 
laatste S ja ren van zijn leven droeg hij gedul
dig zijn kruis naar het voorbeeld van Jezus. 
Dat kruis moge voor hem ook het teken zijn 
van hoop, het teken dat hij met de Heer ver
rijzen zal tot een nieuw en onvergankelijk leven. 
In Gods woning moge hij rusten in vrede. 

Voor ,de vele blijken van belangstelling bij ziek
te en overlijden van onze broer, zwager en 

oom en voor de hartelijke wijze van deelneming 
zeggen wij u oprechte dank. 

familie Heijmer en 
familie Heijmer-Rouwler 

Hengeve-lde, december 1981 


