
Ach nee, waarom, het zal toch niet! 

Een onbeschrijflijk verdriet. 

Dat was op die oktober-nacht, 

waar jij zoveel van had verwacht. 

Je pap, je mam en ook je zus ... 

Goddank, die láátste afscheidskus. 

Die kreeg je spontaan In de hal, 

daarna ... die vreselijke knal. 

Veilige handen hebben je gedragen. 

Maar in de snelle ziekenwagen 

kon niemand meer Iets voor je doen. 

Dag lieve schat hoor. Dag Jeroen. 

Mam 

Wij bedanken u heel hartelijk voor uw 
belangstelling en medeleven. 

Wij zullen er veel steun aan hebben. 

Hans en Anita Heideman 
Loes en Bert 

I 
Telkens als "'n oaln roop" 

door Twente klinkt, 
Is dat mede een herinnering 

aan jou ••• Jeroen! 



Om In je hart te bewaren 

Jeroen Heideman 

zoon van Hans en Anita Heideman 
btoer van Loes 

Jeroen werd op 29 april 1978 in Losser geboren. 

Door een verschrikkelijk ongeval is hij op 
22 oktober 1993 overleden. 
Wij hebben hem op 28 oktober, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboorte Kerk, 
naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Opgeweld ver1iet Jeroen vrijdagavond ons huis om met zijn vrienden gezellig uit te gaan in Oldenzaal. 
Hij had aaar die avond uitgekeken en er vooraf met ons en vooral met Loes vol verwachting over 
gesproken. 
Ook toen llertlenden we de Jeroen die, zoals altijd, vol overgave met zijn liefhebberijen en zijn nieuwe 
plannetl bezig kon zijn. Die waren er vele! 
Weken van tevoren kon hij zich verheugen op de start van het nieuwe midwinterhoornseizoen, óf op de 
eerste aktiviteiten rondom de bouw van de nieuwe carnavalswagen. 
Hij keek er naar uit en zette zich dan ook volledig in. 
Naast zijn dagelijkse schoolwerk ruimde hij tijd in voor muziek, sport en zijn baantje in de kwekerij. 
Wekelijks had hij een vast ritme voor het oefenen met de trombone en de trainingen van de badminton· 
club. Daarnaast trok hij er met zijn vriend Ivo menig uurtje op uit om lange afstanden te wandelen, 
waaronder de Nachbnarathon van Haaksbergen en de Vierdaagse van Nijmegen. 
Jeroen hield van de stitte en de rust van de natuur. Met zijn fototoestel bij de hand fietste hij regelmatig 
door het karakteristieke Twentse landschap en zocht naar stille vennetjes, grootse bomen en rustieke 
boerderijen. Sfeervolle, gevoelige foto's. Dat was zijn stijl. 

Wij hebben de grootste moeite om ons in te denken dat Jeroen niet meer bij ons thuis zal komen. 
Dat we niet meer zijn opgewekte stem zullen horen en zijn vriendelijke aandacht zullen voelen. 
Wij waren zo aan hem gehecht ••• hij was ons maatje! 
Wij konden ook zo genieten als hij met zijn vrienden enthousiast binnen kwam en ze samen met allerlei 
zaken bezig waren. Zij hebben ook een maatje verloren. 

Wij weten en voelen dat velen Jeroen zullen missen en dat hij bij hen in de herinnering zal voortleven. 


