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Dankbare herinnerin,g aan 

JOHANNES WILHELMUS HEIJNEN 

echtgenoot van 

Wilhelmina Beukers 

Hij werd geboren te Klazienaveen, 25 juli 
1916, en overleed in het Scheperziekenhuis 
te Emmen, 30 oktober 1980, na het ontvangen 
van de H. Sacramenten der zieken . 
Op 3 november d.a.v. hebben we de plech
tige Uitvaartmis gevierd in de parochiekerK 
te Erica en hebben zijn lichaam eerbiedig te 
ruste gelegd op -het R.K. kerkhof aldaar . 

" We hadden het zo mooi, en nu dit! Hoe 
kan dat nou? Waarom moet dat?" 
Deze en dergelijke reac,ties zijn heel mense
lijk bij het verlies van iemand die je dier
baar is, en zeker bij het verlies van iemand 
die je zo -dierbaar is als papa. Je weet niet 
meer waar je aan toe bent. Leef je nog wel? 
Ja, papa en mama hadden het moo,i ondanks 
vader 's lichamelijke conditie. Hij kon het erg 
benauwd hebben. Maar ze hadden het zo 
mooi omdat ze zielsveel van elkaar hielden. 
Dan kan een mens veel aan. Dan wordt elke 
last licht. En zo leefden mama en de kin
deren mee met papa ',s kruis. Het had al 9 
jaar ,geduurd. Het zal hem ook wel eens 
zwaar gevallen zijn. Vanzelfsprel<end. Maar 
als hij dan om zich heen keek en de toe
wijd1ing zag van mama, kwam er een glim
lach op zijn gezicht. 

Papa kwam niet veel buiten de deur. Dat 
kon hij niet. Hij had er ook niet veel behoefte 
aan. Hij was nog maar het liefst bij mama 
rhu,is. Daar was hij tevreden. Daar kon hij 
genieten van haar goedheid, van de gene
genheid van de kinderen, van het spel van 
een kleinkind. Hij was zelf als een klnd. 
En vooral, hij was een mens van gebed. In 
s: il !e. Dat was de geestelijke kracht die hem 
" op de been " hield. En als het enigszins kon 
was hij in de kerk aanwezig bij de Eucha
ristieviering. 
Het is een groot voorrecht als je zo moogt 
spreken over ie man, je vader en opa. We 
zijn er dankbaar voor. Dankbaar voor zo'n 
papa. Dankbaar voor zijn voorbeeldig chris
telijk leven. Dankbaar om zijn goedheid voor 
mama en de kinder,en. Dankbaar voor alles 
wat de Heer ons gegeven heeft. Dankbaar 
uiteindelijk om papa 's voortleven bij de Heer, 
waar geen droefheid , rouw of smart meer zal 
zijn. 
"Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen 
God zien." 

Voor uw blijken van meeleven, belangstelling 
en gebed, zeggen wij u hartelijk dank. 

Moeder, kinderen en kleinkinderen. 

ERICA , november 1980. 


