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Dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerhardus Heijnen 
Benny 

Hij werd 11 oktober 1949 te Klazienaveen geboren. 
Gaf zijn ja-woord op 25 februari 1972 aan Geesje 
Hoogland. Uit hun huwelijk werden twee dochters 
geboren. Hij werkte als timmerman in de bouw, acht 
jaar in Duitsland en de laatste jaren ging hij naar de 
AKZO. Zijn levenstaak was er voor zijn gezin. Dat 
was hem alles. Hij was een zorgzame lieve man en 
vader. Hij had een brede interesse. Hij had een prach
tige tuin; kende planten en bloemen, daar was hij 
kundig in. Als timmerman was houtbewerking, het 
maken van meubelen, een hobbie. Hij luisterde graag 
naar muziek en was een voetbalfanaat voor de buis. 
Naast zijn gezin ging zijn interesse ook uit naar ande
ren, hielp graag een handje, deed overal aan mee, 
maar bleef zelf altijd bescheiden op de achtergrond. 

Vooraanstaan en geroemd worden lag hem niet. 
Benny had een opgeruimd plezierig karakter; een 
grap, een grol, nog kwajongen zijn, was hem niet 
vreemd; echt een gezelligheidsmens. 
Voor elf jaar begon het ziek zijn. 
Hij heeft vele operaties moeten ondergaan. De 
januari-maand bracht meestal nieuw onheil. Zo werd 
het voor hem een lijdensweg, maar hij vocht voor 
beter tot het laatst. Ofschoon hij door een diep dal 
moest, bleef hij bezorgd. Hij hield karakter, klaagde 
nooit, wilde er een ander niet mee belasten. 
Tot het laatst werkte hij, want alles moest perfekt we
zen, zo gemakkelijk mogelijk alles achterlaten. 
Dat hij niet meer kon gaf hij niet graag toe. 
Zijn Geesje heeft hem tot het laatst verzorgd en dage
lijks bezocht zijn moeder hem. Benny ontving 9 de
cember bewust het Sacrament van de Zieken. Op 11 
december gaf hij zijn leven terug in de hand van zijn 
Schepper; kort voor de dag dat hij 25 jaar getrouwd 
zou zijn. Na een Eucharistieviering hebben we op 14 
december 1996 afscheid van hem genomen. 
Intens bedroefd blijven we achter, maar dankbaar 
zijn we voor wat hij voor ons was, voor ons betekend 
heeft. Zo blijft mijn Benny, onze Pa, in onze herinne
ring voortleven en weten we hem veilig in de handen 
van de Eeuwige, aan wiens leven hij nu deel heeft. 

"Gedenk Benny Heijnen, die Gij uit deze wereld tot V 
geroepen hebt. Laat hem, die in de doop met Christus 
gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw leven 
met Uw Zoon". (Liturgie van de overledenen}. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek zijn en in de nu 
voor ons zo droeve dagen, danken 

G. Heijnen-Hoogland 
en kinderen. 


