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Dankbare herinnering aan 

Gerardus Hendriekus 

Johannes Josef Heijnen 

Hij werd geboren te Erica op 4 januari 1906. 

Vanuit een oerdegel ijke Christelijke opvoe
ding heeft hij ge leefd . Dat van vroeger, zo
a ls 't thuis was, leefde hij degelijk, oprecht, 
eenvoudig. 
In zijn diensttijd kwam hij in aanraki ng met 
componisten in de kerkmuziek. Geert die 
een liefd e voor muziek had, is daar veel 
bijgebracht. Trouw heeft hij 54 jaar als or
ganist in onze kerk dienstgedaan. De mu
ziek was zijn leven , een levensopgave. 
We mogen zeggen: ,,Geert leefde al 54 
jaar tussen hemel en aarde. " In eenvoud 
gi ng hij zijn weg. Een man van wein ig 
woorden. Maar wanneer hij sprak dan nooit 
over anderen. Hij was graag in gezelschap, 
genoot dat, evenals een uitgaan in de na-· 
tuur. Een tevreden mens was Geert , had 
geen wensen, e iste voor zich zelf niets. 
Was voor anderen goed. Hij werd ervaren 
ook in 't ziekenhuis als een lieve man. Hij 
heeft ook verd ri et gekend toen hij merkte 
dat hij niet weer naar huis kon. Want hij 
hing aan thui s. Dat was voor hem nog 
steeds het ver leden heden. Gelukkig is hem 
groter verdr iet gespaard gebleven. 
Nog vri j p lotse li ng heeft Geert na het be
wust ontvangen van het Sacrament van de 

Zieken in Emmen op 18 september 1990 zijn 
leven teruggegeven in de hand van zijn 
Schepper. 
Zijn stoffelijk lichaam is op 22 september 
in Erica begraven. Daar rust het tot de dag 
van de Heer. 
Van Geert is ooit gezegd en wie hem heb
ben gekend zullen het beamen: ,,Geert was 
zo gewoon, dat hij viel gewoon op omdat 
hij zo gewoon was. " 
Zijn dood heeft ons armer gemaakt. 

Al goede God, wij zijn dankbaar dat 
Geert zo lang bij ons was. We zijn 
bedroefd maar weten hem in Uw vei
lige handen. Neem hem op in Uw wo
ning, waar U lof wordt gebracht met 
bazuingeschal met harp en citer, met 
schelle cimbalen, met kletterende bef<
kens. 
Looft jahweh , alles wat ademt. 

(Ps. 150) 

Voor uw medeleven ti jdens zijn ziel(zijn en 
nu na zij n over lijden dankt 

de Familie. 


