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In dankbare herinnering aan 

Gerhard Heinrich Heijnen 
echtgenoot van Geertruida Peters 

Geert werd 26 oktober 1934 in Klazienaveen geboren. 
Hij kon goed leren. Na de lagere school ging hij naar 
de Ambachtsschool in Emmen. Eenmaal werkend in de 
bouw bleef hij zich met studie ontwikkelen. Geert had 
gouden handen, was een traditionele all round vakman. 

Op karwei in huize Peters had Geert de ontmoeting 
van zijn leven, de eerste ontmoeting met Truus. In 
de H . Henricuskerk te Klazienaveen gaf hij 9 juli 
1960 zijn ja-woord. Een woord dat Geert in voor- en 
tegenspoed trouw bleef. 
Na veel zorgen werd hij de trotse vader van twee doch
ters. Dochters die het aan niets zou ontbreken. Daartoe 
trok Geert samen met zijn broer Joop het land in om de 
kost te winnen. Ondanks het harde werken maakte 
Geert tijd vrij om samen met Truus en kinderen op te 
trekken. Elke zondag trok hij er met het gezin op uit, 
daarbij genoot Geert van zijn tuin en bloemenkas. 

Zorgzaam als Geert was bouwde en verbouwde hij 
voor zijn dochters woningen, opdat het hen aan 
niets zou ontbreken . De kleinkinderen waren 
voor hem de bekroning van zijn levenswerk. Geert 
heeft bijna 42 jaar lang kunnen genieten van al wat hij 
met Truus opbouwde en tot stand bracht. 

Het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was, kwam bij 
Geert hard aan. Voor zichzelf kon hij vrede hebben 
met een naderend eind . Wat hij niet kon los laten 
was de zorg voor vrouw, kinderen en kleinkinderen . 
Zondag 17 februari 2002 ontving Geert in vertrouwde 
huiselijke kring het Sacrament der Zieken. 

Hoewel we het ooit verwachten is Geert vrijdag 1 maart 
toch nog onverwacht overleden. Woensdag 6 maart 
hebben wij hem, na de Eucharistie ten uitvaart in 
de H. Henricuskerk te Klazienaveen, overgebracht 

· naar het crematorium te Emmen. We hebben dat 
gedaan in het gelovig vertrouwen dat de Schepper 
bij uitstek, God zelf, zijn zorgzame levenskracht 
aan Geert zal tonen . 

Voor uw meeleven bij de ziekte en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie G. Heijnen-Peters 


