
In dankbare herinnering aan 

Hendrik Marinus Heldeman 
echtgenoot van 

Jantine Josephine Steffens 

Geboren 12 augustus 1911 te Olden
zaal en aldaar overleden 9 okt. 1974 
gesterkt door het sacrament van de 
zieken. Na de Requiemmis in de St. 
Plechelmusbasiliek volgde op vrijdag 
11 oktober de crematie te Usselo, in 
de hoop op de verrijzenis. 
Christus zegt, hieraan zullen de men
sen zien dat ge mijn leerlingen zijt, als 
ge liefde hebt voor elkaar Zo'n leer~ 
ling was onze dierbare overledene H11 
was een christen in de echte zin van 
het woord. 
Meer dan 34 jaar mocht hij leed en 
liefde delen in een gelukkig huwelijk. 
Ofschoon zijn huwelijk kinderloos is 
gebleven, heeft hij met zijn vrouw toch 
wel de zorg en ook de vreugde van 
een vader gekend, want toen in het 
gezin van Johan en Lien de moeder 
ernstig ziek werd, kwam de kleine Ge
rard, nog maar twee jaar oud, in hun 
gezin, waar hij met liefde werd ontvan
gen en groot gebracht. Ook de andere 
kinderen vonden in moeilijke ogen
blikken bij hen altijd een tehuis. Met 
grote dankbaarheid zullen ze alle aan 
hem terugdenken. 

Het lijden is hem niet bespaard geble
ven, jaren lang was het sukkelen, voor
al de laatste jaren was zijn lijden vaak 
onnoemelijk zwaar, hij heeft gepro
beerd dit kruis moedig te dragen. In 
alle eerlijkheid mogen we de woorden 
van St. Paulus op hem toepassen. Ik 
heb de goede strijd gestreden. mijn 
loopbaan volbracht, het geloof be
waard, nu ligt voor mij gereed de 
kroon der gerechtigheid, die de Heer 
voor mij bereid heeft. 
Lieve vrouw, ik dank je voor je liefde
volle zorgen al die jaren. Door mijn 
heengaan wordt het nu stil om je heen 
maar ik weet ook dat Gerard en Riet 
je een steun zullen zijn in het verdere 
leven, waarvoor ik hen dankbaar ben. 

Voor de vele blijken van meeleven tij
dens de ziekte en bij het overlijden van 
onze dierbare man en vader, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
Familie J. Heldeman-Steffens 

Oldenzaal, oktober 1974. 
Narcissenstraat 10. 
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