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Een dankbare herinnering aan 

Jan van de Heide 

die op 1 december 1926 te Overdinkel werd 
geboren. 

Hij was gehuwd met 

Mathilde Berteling 
Hij was eerder gehuwd met Louise Hartke, zij 

overleed in 1971. 

Op Goede Vrijdag, 28 maart 1997, overleed hij, 
na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der 
Zieken. Wij hetiben hem op 2 april, na een 
Eucharistieviering in de Gerardus Majella kerk 
te Overdinkel begraven op het kerkhof aldaar. 

Na een langdurige ziekte hebben wij nu 
afscheid moelen nemen van mijn lieve man, 
vader en grootvader. Tientallen jaren heeft hij 
moeten lijcfen, maar hem kennende, heeft hij dit 
nooit laten merken. 
Het niet meer kunnen werken, daardoor er niet 
meer bij horen, dat werd zijn lot. 
Zijn eerste vrouw Louise nam zijn taak over, zij 
ging voor hem werken om financieel haar steen
~e óij te dragen. Ook dit heeft Jan moeten ver
werken, het niet alleen meer kunnen funktione
ren. Diep gebukt moest hij dan ook het veel te 

vroege. sterven \'an haar meemaken. Hij heeft 
dit verlies van Zijn eerste vrouw, jullie moeder 
geheel op zijn eigen manier moeten verwerken' 
Nooit heeft hij zien geuit over dit verwerken. Jan 
kon erg _gesloten zijn. 
Maar ~ij werd een oper:i ~oek als men sprak 
over z~~ S~huttersveren1ging. Met hart en ziel 
heeft hij zich gegeven aan deze vereniging 
ondanks zijn ziekte. Schieten was voor hem niel 
weggelegd. Trouwens door zijn liefde voor de 
v29el.s zou hij er ook nooit een geraakt hebben. 
Z!jn liefde voor de vogels dat was hem aan te 
zien. Vele uren heeft hij waarschijnlijk met zijn 
ve>gels gesproken en dan op een manier die 
alleen áe vogels hebben begrepen. 
Samen met zijn vrouw hebben ze jarenlang het 
kruis~eeld aan de Welpeloweg verzorgd. Vele 
uren is daaraan besteed. Het was hem aan ook 
aan. te zien bij de jaarlijkse kranslegg~ing. 
Onzichtbaar voor velen toch was hij er. L1efde
v~[ voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
M11n man, onze vader en grootvader is nu aan
gekomen op de plek van hemelse rust en vrede. 
Verlost van jarenlang ziek zijn. 

God neem vader op in uw heerlijkheid. 
Bij deze willen wij al degenen bedanken die, In welke 
vorm ~an ook, zorg gedragen hebben om de ziekte 
van m1in man, onze vader en grootvader te verlichten. 

Daarnaast bedanken wij U allen, voor uw blijk van 
medeleven, betoond na het overlijden van mijn man, 
onze vader en grootvader. 

Mathilde van de Heide·Berteling 
Kinderen en kleinkinderen. 


