
t 
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Wim Heeks 

weduwnaar van Riek Nijhuis 

Hij werd op 21apnl1917 te Enschede ge
boren. Hij is op 13 december 1997, in de 
Molenkamp te Oldenzaal, overleden. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tij
dens de Eucharistieviering in de Antonius
kerk, waarna we hem begeleid hebben naar 
het crematorium te Usselo. 

Jezus zegt: wie in Mij gelooft zal eeuwig 
leven. En geloven in Jezus betekent: je le
ven zo inrichten. dat je er wil zijn voor an
deren. Papa was vol zorg voor zijn gezin. 
Samen met mama heeft hij er voor gezorgd, 
dat we als kinderen aan niets te kort kwa
men. Zijn kleinkinderen waren hem ook zeer 
dierbaar. Een harde werker, met veel plicht 
en energie. 
Zijn grote hobby was het knutselen. Bij het 
uitoefenen van zijn hobby leefde hij in zijn 
eigen gedachtenwereld. Papa was een man 

met een sterke eigen wil. enigszins een ge
sloten man, die het grote wereldgebeuren 
wat langs zich heen liet gaan. 
Hij kon zijn gevoelens ook uitleven in de 
muziek. Dit was een deel van zijn leven. Dit 
heeft hij ook doorgegeven aan zijn kinde
ren en kleinkinderen. 
Hij en zijn trompet waren onafscheidelijk. 
Met veel toewiJding was hij bezorgd om 
mama, zeker In de laatste jaren van haar 
leven. 
Geloven doe je in mensen en zeker in men
sen, met wie je samen door dit leven gaat. 
Wij weten, dat hij nu bij God is, herenigd 
met mama. Wij zijn hem dankbaar voor al 
het goede, dat h11 voor ons betekend heeft 
en we blijven hem gedenken in onze ver
halen over hem en zeker in onze levens
houding. 

Voor al uw blijken van medeleven en be
langstelling, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van onze vader en opa, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


