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Ter nagedachtenis aan 

Gerard Heideman 

weduwnaar van 

Annie Suthof 
Gerard werd 31 oktober 1930 geboren te Losser. Na 
een langdurige ziekte overleed hij 3 maart 1998 in het 
zi~kenhuis te Enschede. Op 7 maart daarop hebben 
w1J na een u1tvaartv1enng 1n de Gerardus Majella-kerk 
te Overdinkel voorgoed afscheid van hem genomen. 

Gerard groeide op in Overdinkel in een gezin van 7 kin
deren, waarvan de vader de kost verdiende in de tex
tiel. Gerard begon ook zelf In de textiel, doch stapte 
later over naar de machinefabriek Gletart in Hengelo 
waar hij vele Jaren met plezier werkte. ' 
In 1959 tracf hij in het huwelijk met Annie Suthof. 
Samen waren ze gelukkig met de geboorte van hun 
zoon Michel. Zorgzame ouders met een grote inzet 
voor een goede toekomst van Michel. 
In zijn vrij~ tij~ waren de tuin en de duiven zijn grote 
ll~fhebbenJ. Fietsen samen met Annie was zijn lust en 
z11n leven. Graag organiseerde hij fietstochten voor de 
PAO en het zangkoor, waar zijn vrouw Annie lid van 
was. 
Hoewel zelf ziek, verzorgde hij zijn zieke vrouw Annie 
tot de laatste dag thuis. Dat had hij haar beloofd. 
Na haar overlijden In oktober 1996 brak voor Gerard 
een moeilijke en verdrietige tijd aan, waarin hij vanwe-

ge zijn ziekte zijn geliefde huis en tuin moest verlaten 
en een woning betrok in de Driehoek. 
Zorry_er vori9 jaar heeft hij nog veel gefietst om buiten 
te z11_n en z11n geest te verzetten met zelfs een dag van 
80 kilometer. 
De la.atste 7 ~aanden was hij practisch de hele tijd in 
het z1.ekenhu1s. Hoe graag hij ook wilde, zijn lichaam 
kon niet meer. 
Maar oo~ 7 m_aanden die hij zeer bewust beleefde, 
waarin .. hlJ ~erhJk • zonder er doekjes om te winden • 
over z11n ziekte sprak. Iets wat zijn omgeving erg op 
pnJs stelde. 
Gerard een man die veel bezoek kreeg en die men ook 
graag bezocht, omdat hij tot het einde toe geinteres
seerd. bleef m mensen: hun bezigheden, kinderen en 
kleinkinderen. Ja, - zelfs ten dode opgeschreven • 
anderen nog moed insprekend. 
Gerard, een man met wie het verplegend personeel, 
de artsen en de pastor van het ziekenhuis graag te 
doen hadden vanwege zijn open en eerlijke houding. 
Een man die het Sacrament der Zieken bewust beleel
de als horend bij het afscheid van wie hem diert:>aar 
waren. 
Michel e~ Ilse zullen de gesprekken blijven herinneren 
waarin h1J hun op het hart bond altijd goed voor elkaar 
te zorgen. Geen loze woorden, want hij had het hun 
met Annie voorgedaan. 
Mogen wij bij het heengaan van Gerard die altijd zo 
aan anderen dacht, nu denken aan hem. 

Pa, dank voor alles. 
Rust in vrede. 

Voor ~w meeleven met de ziekte van pa en de steun 
die hlJ van velen mocht ontvangen, zijn wij u zeer dank
baar. 

Michel en Ilse. 




