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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES CHRISTIAAN HEEMSKERK 

echtgenoot van 
Engellna Helena Gerla 

HiJ werd geboren op 2 maart 1908 te Rotterdam 
Nog gesterkt met het H. Sacrament der Zieken 
overleed hiJ op 20 maart 1991 te Hengelo. Na de 
Eucharistieviering ten uitvaart hebben wiJ op 
25 maart te Usselo afscheid van hem genomen. 

Mijn lieve man. onze fi jne pa en opa was een echt 
fam1hemens. Zell kwam hij uit een groot en gelovig 
gezin en dat was de basis voor zijn eigen gezin. HIJ 
hield van d1sc1phne en orde maar bij alles wat hiJ 
deed stond ons geluk en welzijn altiJd voorop, 
terw11I h11 voor zichzelf nooit veel vroeg. Ook in z11n 
werk in het onderw11s gaf hij zich helemaal· 
38 iaren lang heeh h11 op de M.T.S. aan ionge 
mensen het beste mee willen geven. 
Hij was een wat verlegen man maar z11n woorden 
hadden vaak een diepere betekenis die iets mee
gaven om over na Ie denken. Naast zijn zorg voor 
ons toonde hiJ zich in meerdere opzichten betrok· 
ken bij wal er in de wereld gebeurde en met name 
de mens in nood had een plaats in zijn hart. Hij 
was rechtvaardig en eenvoudig en ook heel se
cuur in wat hij deed. Zo heeh hij bijvoorbeeld de 
bouwtekeningen voor ons huis zelf gemaakt. 
Onze verbondenheid met elkaar was hem dier
baar en zo leefden we met elkaar toe naar het 
v1jfenv11h1g1arig huwelijksfeest: een echte fam1lie
gebeurten1s 

Veel goede en mooie jaren hebben we met elkaar 
mogen delen en beleven. Er brak ook een tijd aan 
van donkere dagen in het z1ekzi1n van pa. Een tijd 
waarin hij aan gezondheid en vitaliteit moest prijs
geven. Veel van wat hem bezighield bewaarde hij 
in zijn hart. Nu het levenshcht in z11n hart is opge
houden met branden, is er leegte en gemis, maar 
ook dankbaarheid voor alles wat h11 gedaan en 
betekend heeft voor ons. Elk iaar kregen wij een 
spreukenkalender en déze spreuk zou van hem 
geweest kunnen zijn: "gebruik je verstand maar 
vooral je hart" . 
Zo willen wij in zijn geest verder leven terwijl wij in 
herinnering en geloof met hem verbonden blijven. 
Wij vertrouwen dat hij nu mag zijn in het huis van 
de Heer, naar de belofte van Jezus, zoals de apos
tel Paulus schrijft: 
"Als het lichaam, dat onze aardse woning is het 
moet opgeven, heeh God al een woning voor on·s 
gereed in de hemel, een onvergankelijk huis". 

Voor uw meeleven bij het ziekzijn, het overlijden 
en het afscheid van mi1n lieve man, onze fijne 
vader en opa zeggen wij u dank. 
Mogen wij u vragen hem in uw gebeden te blijven 
gedenken. 

Delden, 25 maart 1991 
Zwaluwstraat 34 

E. H. Heemskerk-Gerla 
Kinderen en kleinkinderen 


