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Dankbare 'herinnering aan 

HEINRICH ANTON HELLE.R 

Geboren te Barger-Compascuum op 11 fe
bruari 1922, gaf ·hij zij,n ja-woord op 28 au
gustus 1948 aan Elisabeth Peters. Uit deze 
verbintenis werden vijf kinderen geboren . 
Door zijn hele leven 1hard te werken - ook 
toen het n,iet meerde hoefde - heeft deze 
mens, deze echtgenoot , vader en opa zijn 
zorgzaamheid voor de zijnen waargemaakt . 
Ja, hij stond voor iedereen klaar, hij ver
wachtte eigenlijk, dat je .hem vroeg , want 
hij kon 1het altijd " wachten " . Werken was 
zijn lust , zijn leven. 
Zo steeds weer onder bewijs stellen , dat 
hij een jonge kerel was gebleven, zich zelf 
voorspiegelend dat hij altijd zo bleef . 
Naast dat harde , zware werk knutselde hij 
graag , maakte speelgoed, eerst voor zijn 
kinderen, nu nog voor de kleinkinderen, 
waar •hij gek mee was en zij met hem. 
Hij had weinig woorden, was geen denker 
maar een doener, die voor zichzelf niets 
eiste, er was voor anderen . Hij was van na
ture druk, gejaagd, ongeduldig, met zich 
zelf bezig; wist zich geen raad, niets om 
handen te hebben , n,iets te kunnen doen. 
Hobby's waren zijn vogel•s en het luisteren 
naar vooral oude muziek. Met het nieuwe 
moderne in wereld en kerk kon hij moei l ijk 
meekomen, leefde meer in het vroegere. 
Overtuigd van zijn I ic-hamelijke kracht, heeft 

hij het niet waar willen •hebben ziek te zijn 
ofschoon hij aanvoelde dat zijn gezondheid 
taande. 
Dit arbeidzame, rusteloze van liefde vervul
de leven vond op diie maart 1990 een plot
selin.g einde. 
Hendrik gaf zijn leven terug in de hand van 
zijn Schepper. Na een Eucharistieviering ten 
afsc-heid .hebben we zijn sooffelijk lichaam 
aan de aarde van 't R.K. kerkhof te Erica 
toevertrouwd op 7 maart. Daar zal het rus
ten tot op de dag van de Heer. 
Trouwe en algoede God, Hendrik Hel ler 
heeft in ,geloof zijn opdracht in het leven 
vervuld,. Hij ,heeft .zijn zorgende liefde ons, 
zijn echtgenote , zijn kinderen en kleinkin 
deren tot op de laatste dag gegeven. Hij 
leefde niet voor ;,ichzelf. Wij zijn bedroefd , 
maar vooral dankbaar. Wij geven hem uit 
handen en vertrouwen hem , die in U ge
loofde, op U hoopte, toe aan Uw veilige 
handen. 
Neem zijn rusteloosheid op in Uw eeuwige 
rust die vrede betekent voor altijd. In zijn 
zorgzaamheid voor ,ons, in zijn dienstbaar
heid voor anderen houden wij hem levend 
in onze herinnering . 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken 

E. Hel ler - Pe•ters, 
kinder,en, kleinkinderen en 
tante Dine. 


