
Iu de H. \ti1 van de Priesttr tn de grbeden 
\IO de Gelo\i~en wordt a11nbcnolt'D 

Johannes Heerink 
weduwnaar van 

Anna Maria Kamphuis 
Op h•t !>priog•ld•l te Heziogbe (gew. '!ubbergeo) 
zag hij vuur het eeut het lcvcm1licht UJI 28 maart 
1867. :lijn jonge lcwn werd al tpoedig ~•rtrouwd 
gemoal..t met df' plichten die men heett tegenover 
God tn ziju ouders. Hij lccrdo hu no1Jige kontakt 
met (;04f onduhouden doof' gt'hed fn dit betekende 
,oor hem eeo 9teun bij de noeste arbtid die bij \&O 

jon~•aft1n w~ll \trricbten. Al ~ oonJfl M; vu vao 
de kerk eo waren er geen \+en•ocrmiddC'lf'n. bij bet 
, ·tle eu langen bidden dea mor;eo1 eo "• &\end 
door de ''r"L. ~iog bij toch op zoo· tn boo~tijd•gen 
l\\te tot drif'maal naar de kerk om ia ll. Yi1 en 
Comwuuic en Veapers de kracht te balc-n voor de 
harde JcH·o "trijil noor ziel rn lit•baom. Cod beeft 
:.tijii 1teedt·met-Cod-verbonden-zijo gezrg:end met 
eeo luo.: lcH·n, zodat bij ondanks zijn bcochcidrn· 
bejd Cf'O JiclJt Op de kandelaar ÎI gcwtCltt die bet 
voorbtthl \',10 gtbed en arbt'id en zuh·tr gt,preL. 
rlt'f"d uiutraleo op ieder die met bem co oooralin~ 
kllo·am. Uit \\elbeitee:d Je,·eo nam et"D eindr, op d; 
(cHtd•g \AD de 11. \\ illibrod, 1 oo,·embtr 19~8 in 
bel ouderlijlr. hoi• op bel Spring•adal. Op 11 nov. 
d.a."·· lt z.tin lichaam in hf't \Atle gtloof io de
, ·tnij'z.tni1 tta Eeu";ge leven te ru1tt celeg:d ou 
bt• h.at. Kerkhof van de parocbit 'ao dr U. H. 
Simon ta .Jmltu te ÜC'ltmauum. 

Uiubnre kindcrtn eo kleink.indurn. IC"cf oaar God 
toe jn H«w dienende arbeiJ, moar bidt, bi<lt \'eet, 
want dat ;, hc:t ~ebrek vuu onzl! tijil, 

MueJtr ~fftria, help oos het gorclc vourbceld dat 
hij gaf tot out eigen le".,.ensbez:jt te makto. 
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