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Dankbaar gedenken wij 

Johan Hendrik Heideman 

echtgenoot van 
Johanna Mana Margaretha Wiggers 

• 9 april 1947 t 10 maart 1997 
te Oldenzaal te Enschede 

We hebben afscheid van Hans genome~ in de 
St. Antonruskerk op 14 maart en hem daarna 
begeleid naar het crematorium Ie Usselo. 

Hans kon zo oprecht genieten van al de moore 
en goede drngen des levens. Zrjn leven was wer
ken, maar z'n werk was ook z'n hobby. Hij was 
dan ook geknrpt' voor de horeca. Een gastheer 
kelner in hart en nreren. Hans had de kneepjes 
van het vak geleerd van zijn vader en gaf het 
met veel liefde ook weer door aan zijn zoon Tim. 
Een gastvrij en gastvriendelijk man, die ook in 
de eigen kring van het gezin grote waarde hecht
te aan gezelligheid en huiselrjke warmte. Samen 
uit eten .. samen uitzren naar iets nieuws." sa
men een borreltje en een hapje. maakten het le
ven moor en goed. 

Trots was Hans op zijn vrouw en beide zoons. 
Met raad en daad wilde hij hen terzrjde staan. 
Echter de laatste jaren begon het hem meer en 
meer te ontbreken aan kracht. Zijn lichaam gaf 
steeds duidelijker signalen af, dat op 'de oude 
voet' doorleven niet mogelijk was. Hans kwam 
in een neerwaartse sprraal terecht. Nog zo jong 
en dan al zoveel niet meer kunnen. Het viel bijna 
nret te verkroppen Hij wilde nog zo graag ge
woon meedoen en voelde zich vaak over, of op 
een zijspoor gezet. Het kostte hem steeds meer 
moeite om staande en gaande te blijven. Mach· 
teloos moesten we toezien hoe hrj steeds verder 
van ons weggleed. Toch kwam het einde nog on
verwacht. Het doet immens pr;n je maatje, je 
vader, je vriend te moeten missen. Toch gunnen 
wij Hans na alle onrust. zo de rust en vrede die 
hij nu mag genieten bij zijn goddelijke Vader. 
Moge deze Vader ook voor Hans De Gastheer 
zijn, bij wre het hem aan niets zal ontbreken. 

"Pa, bedankt voor alles!' 

Voor uw oprechte meeleven danken wij u van 
harte. 

J.M.M. Heideman·Wiggers 
Frank 
Tim en Cindy 


