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Dankbare herinnering aan 

JOHAN BERNARD HELLER 
echtgenoot van Catharina Helena Prinsen 

Hij werd op 31 mei 1916 in Barger-Compascuum 
geboren. Gesterkt door het sacrament van de 
zieken is hij op 1 december 1990 in Emmen 
overleden. Na een plechtige uitvaartdienst in 
de H. Geestkerk hebben wij op 6 december 1990 
zijn lichaam te rusten gelegd op de r.k . be-

graafplaats "De Wol/sbergen" te Emmen. 

Pa was een grote sterke man met een du idelijke 
l ijn in zijn ge lov ig leven. Hij kwam kracht ig op 
voor mam, die hij op handen droeg, en voor 
ons: zijn k inderen Ben , Anny, Truus en Marli es. 
Hij heeft ons een fijne jeugd gegeven. A ls hij 
bij kinderverdriet zijn grote hand op ons legde, 
gaf dat een hee l vei l ig gevoel van beschutti ng. 
Met graagte denken we terug aan de fijne 
vakanties d ie hij ons bezorgde. 

In zijn we rk was hij in hart en zie l betrokken 
bij "zijn boeren" in de monden. De praatavon
den, waar hij zich gedegen op voorbere idde, 
trokken altijd een vol le zaal. Na zijn pensione
ring beleefde hij een gelukk ige periode met 
mam en kon zich intensief wijden aan zijn e lf 
k le ink inderen. Had iemand iets nod ig, of was er 
iets kapot: pa trok zich terug in zijn schuur en 
fikste dat we l even. 

Tijdens het zware ziekbed van zus Marie , voor 
wie hij een grote steun was , manifesteerde zich 
bij hem een ongeneeslijke ziekte. Daar praatte 
hij hee l openhartig ,over. Pa heeft het laatste 

jaar vee l pijn geleden. maar leefde tot het laat
ste, geholpen door ma, moed ig met zijn gezin 
en kleinkinderen mee. Hij klaagáe nooit en was 
dankbaar voor elke vorm van be langstelling. De 
laatste weken heeft pa , gelukkig pijnvrij gewor
den , zich in zijn lot geschikt en is, intens moe, 
toch nog plotse l ing gestorven. 

We zu l len hem missen. 

Zowe l tijdens de ziekte als bij het over
lijden van Ben hebben wij veel blijken 
van echt meeleven mogen ondervinden. 
Dat hebben wij zeer op prijs geste ld en 
het heeft ons gesteund. Graag w ill en w ij 
u daarvoor danken. 

C. H. Hell er-Prinsen 

k inderen en kl ei nk inderen 


